
Uchwala nr 1387
Senatu Uniw€rsytctu w Bialymstoku

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprowie warankdw i tryhu rekrulacji prowadzonej w drodze elektronicznej najednolile sludi
magisterskie, sludia pierwszego sktpnia i stutliu drugiego slopnio w roku akademickim 2014/2015

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym
(tj. Dz. U. 22012 r. poz. 572 z. p6i,n. zm.), zwanej dale.i Ustaw4, Senat Unirversytetu w Bialymstoku
ustala nastEpuj4ce warunki i tryb rekrutacji najednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia
i studia drugiego stopnia rv roku akademickim 2014120lr5l.

I. Czp66 o96lna

$l
l. Uniwersytet w Bialyrnstoku prowadzi rekrutac.jg kandydat6w na jednolite studia magisterskie,

studia pierwszego i studia drugiego stopnia w systemie lrtenretowej Rejestracji Kandydat6w,
zwanyn dalej IRK, na stronie internetowej irk.uwb.edu.pl.

2. Rejestracja internetowa jest dostEpna przez calq dobg w okresie re.iestracj i, wynikaj4cyrn
z harmonogramu rekrutacji, w trybie umo2liwiajqcym rcjcstracjp i modyfikacjg dokonanych
rvpis6w. Poza tym okresem rejestrac.ja intemetowa dziala w trybie inforrracyjnym (tylko do

odczl'tu).
3. Dziekan wydzialu zapewnia dostgp do stanowisk komputerowych, urnoZliwiaj4cych kandydatorn

dokonanie rejestracji w lRK.
4. Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest warunkiem przyst4pienia do postqpowanla

kwalifikacyjnego.
5. W celu re.yestracji w IRK kandydat:

l) zaklada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL kandydata.
aje5li nie posiada on nurneru PESEL jedenastocyfrowy numer wygenerorvany przez system

IRK).
2) rvypetnia i zatwierdza ankietg osobow4. w tym podaje informacje o ukoticzonej szkole,

uczelni idokumencie uprawniajEcym do podjgcia studiriw,
3) legitymujqcy sig Swiadectwern dojrzalo6ci uzyskanym w trybie tzw. ,,nowej rnatury" podaje

przedmioty objgte zasadami rekrutacj i zdawane na maturze oraz ich poziomy,
4) zoborvi4zany do zdawania egzamin6w wstgpnych wskazujc egzaminy, kt6re bgdzie skladal,
5) dokonuje wyboru kierunk6w studi6w/spec.jalnodci. i fbrrn studi6w okre5laj4c srlojc

prefe re n cj e,

6) wnosi oplatQ w wysokoSci podanej w systemie IRK na indywidualny rachunek bankowy
o numerze wygenerowanym przez system IRK.

6. Rejestracjg internetow4 uznaje sig za wiqz4ca, w przypadku, gdy kandydat wprowadzi wszystkie
niezbqdne i prawdziwe dane, wybierze kierunek i formq studi6w, wniesie oplatp za postgpowanie
zwi4zane z przyjqciem na studia iuzyska na osobistyrn koncie rejestracyjnym potwierdzenie
wplywu tej oplaty.

7. Kandydat .les1 zobowi4zany do zachowania w tajemnicy hasla dostgpu do osobistego konta
rejestrac nego. UwB nie odpowiada za skutki udostgpnienia tego hasla osobom trzecim.
rv szczeg6lnoSci za zniany zapis6w autoryzowane tym haslem.

8. lJczelnia nie ponosi odpowiedzialno6ci za brak rro2liwoSci rgestracji lub dokonarria zmian
spowodowany awariami sieci niczale2nymi od UwB lub okresowyrr.r przeciq2eniem serwer6w
UwB.

9. Osobiste konto rejeslracyjne kandydata siuzy do:
l) rvpisania i potwierdzenia przez kandydata danych osobowych,
2) rvyboru oraz ewentualnych zmian kierunk6w i form studi6w.
3) przekazywania przcz konrisje rekrLrtacyjne infbrmacji dotyczqcych kolejnych etapow

postgpowania rekrutacyjnego, w tym wynikow kolejnych etap6w postgpowania oraz termtnu
i mieisca skladania dokumcnt6w.



f0. osobiste konto rejestracyjne jest jedynym 2rodlen przekazywania kandydatowi infbrmac.ii.
gntacza to,2e wiadomo5ci umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje sig za dostarczone

i rvi424ce. z zasfiz.eleriem, 2e decyzje w sprawiach przyjpcia na studia przekazywane s4

kandldatom rownie2 u formie papierouej.
ll, Uczelnia nie ponosi odpowiedzialno6ci za skutki niezapoznania sig kandydata z wiadorno(ciami

umieszczonymi na jego osobistym koncie re.iestracyjnynr.

12. W systemie IRK prowadzona jest archiwizac.ia zmian dokonywanych na osobistym koncte

rejestracyjnym kandydata, wraz z rejestracj4 daty kole.inej aktualizacji.
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Szczeg6lowy harmonogram przeprowadzenia rekrutacji w systemic lntemetowej Rejestrac.ii

Kandydat6w ustalony zostan ie z arzqdzeniem Rektora w tcrm inie do I 5 kwietn ia 20 I 4 r'

Q3

WysokoSi i zasady wnoszenia oplaty za postgpowanie zwiqzane z ptzyigciem na studia ustalone

zostanE zarzqdzen iem Rektora, po okreSleniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

maksymalnej wysokoSci tych optat.

64
l. PostEpowanic kwalifikacyjne przeprowadza powolana przez Dziekana Wydzialowa Komisja

Rekrutacyjna, zwana dalej WKR, kt6ra podejmuje decyzje w sprawach przyjqcia na studia i

zawiadamia kandydat6w o podjqtej decyzji. Decyzje WKR podpisujejej Przewodnicz4cy.

2. W przypadku gdy wstEp na studiajest wolny, komisji rekrutacyjnej nie powoluje siq, a decyzje

w sprawach przyjpcia na studia podejmuje Dziekan.

3. Przewodnicz4cym WKR jest Dziekan lub inny nauczyciel akadernicki wyznaczony przez

Dziekana.
4. PrzewodniczEcy WKR wyznacza osoby odpowiedzialne za przygotowanie zagadnieri (test6w) na

egzamin wstepny.
5. Do zadari WKR nale2y w szcz.eg6lnoSci:

l) zatwierdzanie zagadnicri (test6w) na egzamin wstgpny.

2) przeprowadzenie postqpowania kwalifi kacyjnego,

3) zatwierdzanie list kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na studia w ramach limitu
ln reJ sc,

oznaczenie w systemie IRK os6b przyjqtych na studia w ramach lirnitu miejsc,

wydruk zbiorczych protokol6w kwal i fi kacyjnych,
podejmowanie decyzji w sprawach przyjqcia na studia. wydruk decyzji oraz zawiadomienie

kandydata o podjgtej decyzj i,

7) kontrola kompletnodci dokument6w skladanych przez kandydat6w'
8) import danych z systemu IRK do systemu USOS,
9) opiniowanie odwolati do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

| 0)wyda*anie za:iwiadczeti o wynikach postQpowania rekrutacy1nego,

1 I ) udostEpnianie do wgl4du kandydatom, w obecnoSci przedstawiciela WKR, prac

egzarninacyjnych w ciqgu l 4 dn i od dn ia ogloszenia wyn ik6w.
6. W pracach WKR biorq udzial przedstawiciele student6w. lch liczbg okredla Rada Wydzialu na

*'niosek organu Sanrorzqdu Studenckiego.

s5
L Uczelnianq Kornisjg Rekrutacyjn4 zwan4 dalej UKR, powoluje Rektor. Przewodnicz4cym UKR

jest Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich. W sklad UKR Rektor mo2e powola6

przedstawiciela Samorzqdu Studenckiego.
2. Do zadafi UKR nale2y w szczegolno5ci:

| ) koordynacja i nadz6r nad prac4 WKR,
2) przyjmowanie infbrmacji i protokol6w WKR z wynik6w i przebiegu postQpowanra

kwalifi kacyjnego na kierunkach i specjalno6ciach,

4)

6)



3) rozpatrywanie odwolari kandydatow od decyzji podjgtych przez- WKR i zawiadamianie

kandydatou o podjgtej decyzji.

ti 6

l. Od decyz.ii WKR w sprawach przyjgcia na studia sluZy odwolanie do UKR, w terminie l4 dni od

dnia dorgczenia decyzji. Decyzja UKR jest ostateczna. Decyzie UKR podpisuje jej
przewodrriczqcy.

2. Od decyzji Dziekana w sprawach przyjgcia na studia sluZy odwolanie do Rektora, w terrninie l4
dniod dnia dorgczenia decyzji. Decyzja Rektora.lest ostateczna.

3. Podstawq odwolania od decyz.ii w sprawach przy.igcia na studia rno2c byd jedynie wskazanie

naruszenia warunk6w i trybu rekrutacji na studia.

s7
L WKR, na podstawie posiadanych informacji o kandydatach niepelnosprawnych. dolo2q wszelkich

starari, aby zapcwnii tym kandydatom dogodne warunki uczestnictwa w postQpowanlu

kwalifikacy.inym.
2. Szczegolowe zasady uczestnictwa kandydat6w niepelnosprawnych w postQpowaniu

kwafifikacy.jnym na studia okre6la Dziekan Wydzialu, nie p62nie.i niL na 14 dni przed dat4

rozpoczgcia egzaminu wstgpnego.

Q8
l,aureaci i finali6ci olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkurs6w m ipdzynarodowych

i og6lnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnig, przyjmowani s4 na studia na zasadach

okre(lonych odrqbn4 uchwal4 Senatu.

s9
przyjgc na poszczeg6lne kierunki/specjalnoSci studi6w ustalone zostan4 odrqbnq uchwa14

Q l0
Zasady kwalifikac.ji kandydat6w na studia w Uniwersytecie w Bialymstoku ustalone w $$ I I 21

niniejszej Uchwaly stosowane s4 podczas rekrutacji kandydat6w na rvszystkie kierunki

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

\ ll
| . Kwalifikac.ia kandydat6w na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia odbywa siq

na Doosmwle:
l) wynik6w czqrlci pisemnej egzaminu maturalnego/egzam inu do.lrzaloSci uzyskanych

z przedrn iot6w obj gtych postppowaniem kwal ifi kacyjnym,
2) egzaminu wstepnego: pisemnego lub/i ustnego ustalonego dla kandydat6w, o ktorych mowa

w Q 18 ust. l.
2. W przypadku gdy wstQp na studia jest wolny, kwalifikacja kandydat6w na jednolite studia

rnagisterskie i studia pierwszego stopnia odbywa siq na podstawie zlo2enia wymaganych

dokurnent6w, a w szczeg6lno6ci Swiadectwa maturalnego/Swiadectwa dojrzalo(ci.

$ t2
Maksymalna liczba punkt6w mo2liwych do uzyskania w wyniku postqporvania kwalifikacyjnego na

jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia wynosi 100. t,iczbg punktriw uzyskanych

przez kandydata podczas kwalifikacji ustala siE z zachowaniem nastppujqcych zasad:

l) w przypadku gdy zasady rekrutac.ii przewiduj4 tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, .iako wynik
ostaleczlly przyjmuje sig liczbp punkt6w uzyskanych z tego przedrniotu,

2) w przypadku gdy pod uwagg brane sq wyniki z egzaminu maturalnego/egzarn inu dojrzalo(ci

z wigcej ni2 jednego przedmiotu, wyniki z poszczegolnych przedmiokiw egzamrDu

Limity
Senatu.



maturalnego/egzaminu dojrzalo6ci (z przedmiottrw objqtych rekrutacjq) sq sumowane' a nastgpnie

dzielone przcz liczbg przedmiot6w.
3) w przypadku gdy zasady rekrutacji przewiduj4 moZliwo6i wyboru przedmiotu, kwalifikowany jest

przedmiot wskazany przez kandydata.

$ l3
Krvalifikacja kandydat6w posiadaj4cych Swiadectwo dojrzalo6ci uzyskane w systemie nowej matury

odbywa sig wedlug nastEpuj4cych zasad:

l) rvarto66 liczbowq wyniku egzaminu maturalnego wyrazoneEo procentowo przyjrnuje sig za

podstawg obliczenia liczby punkt6w uzyskanych w postppowaniu kwalifikacyjnym (l%:lpkt),
2) wynikegzarninu uzyskany na poziomie podslawowym mnozonyjest przcz wsp6lczynnik 0,65'

3) wynik cgzanrinu uzyskany na poziornie rozszerzonytn mnozony.iest przez wsp6lczynnik 1,0,

,1) wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziornie klas dwuigzycznych mno2ony jest przez

r.r'sp6lcrynnik 1,3, z zastrzezeniern, 2e jeSli wynik uzyskany po zastosowaniu wsp6lczynnika
przekroczy liczbE 100, przyj muje sig,2e kandydat uzyskal 100 punktow.

$ 14

Kwalifikacja kandydat6w posiadaj4cych Swiadectwo do.irzalosci uzyskane w systemie starej matury

odbywa siq z zachowaniem zasady, 2e oceny z egzaminu do.irzalo(ci z przedmiot6w branych pod

uwagQ przy kwalifikacji przeliczane bgdq na punkty w postqpowaniu kwalifikacyjnym w Dastgpuj4cy

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

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

{ 15

Kwalifikacja kandydat6w posiadaj4cych dyplom IB (lntemational Baccalaureate) uzyskany w ramach

programu Matury M igdzynarodowej odbywa sig wedlug nastgpuj4cych zasad:

l) rnaksymalna liczba punkt6w rno2liwych do uzyskania w postqpowaniu kwalifikacyjnyrn zjednego
przednriotu zdawanego na poziornie wy2szym (HL) wynosi 100,

2) maksymalna liczba punkt6w rnoZliwych do uzyskania w postqpowaniu kwalifikac/nyrn zjednego
przedmiotu zdawanego na poziomie ni2srym (SL) wynosi 65,

3) oceny (punkty na dyplomie lB) bpde przeliczane na punkty w postqpowaniu krvalifikacyjnym

w nastQpu.i4cy 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 pkt,
b) poziom podstawowy (SL) : 7 - 65 pkt, 6 60 pkt, 5 50 pkt, 4 - 40 pkt, 3 - 30 pkt' 2 20 pkt'

I 0 pkt.
4) w przypadku jqzyk6w obcych za poziom podstawowy SL uzna.ie sig poziorn Ab inilio oraz

poziom B SL, a za poziom rozszerzony HL uznaje sig poziomy Al (SL lub HL)' 42 (St' lLth

HL) oraz B IlL.

$ t6
Kwalifikacja kandydat6w posiadaj4cych dyplomy EB (European Baccalaureate) wydawane przez

Szkoly Europejskie odbywa sig wedlug nastEpujqcych zasad:

l) maksymalna liczba punkt6w mo2liwych do uzyskania w postgpowaniu kwalifikacy.inym zjednego
przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym i zaawansowanym wynosi 100.

2) maksyrnalna liczba punkt6w rnoZliwych do uzyskania w postQpowaniu kwalifikacyjnym
z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynosi 70'

3) oceny (punkty na dyplornie EB) bqda przeliczane na punkty w postppowaniu kwalifikacyjnyrn
rv nastgpu.j4cy spos6b:

6.0
\|l

4,0
3.0
2.0

90 pkt.

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



4)

5l

a) poziolr rozszerzony i zaawansowany: (8,0- l0) - 100 pkt. (7,0-7,9) - 85 pkt, (6,0-6.9) 70 pkt'
(5.0-5.9) - s5 pkt, (4.0-4,9) - 40 pkt, (3,0-3,9) - 2s pkt, ( 1,0-2,e) - l0 pkt'

b) poziorn podstawowy: (9,0- l0) - 70 pkt, (8,0-8.9) - 60 pkt, (7,0-7,9) - 50 pkt, (6,0-6'9) - 40 pkt'
(5,0-s,9) - 30 pkt, (4,0-4,9) - 20 pkt, (1,0-3,90) 0 pkt,

w przypadku jgzyka polskiego ijqzyk6w obcych za poziom podstawowy uznaje siq Ll. L4' l'5' za

pozionr rozszerzony uznaje sie L l+3, L2iL3,aza poziom zaawansowany uznaje sig L2+3.
w przypadku pozostatych przedmiot6w za poziom podstawowy uznaje siq 2 i 3 (liczba godzin

tygodniowo), za poz,ion (ozszeruony uznaje sig 4 i 5, a za poziom zaawansowany 5+3.

6l
Kwalifikacja kandydat6w na studia drugiego stopnia odbywa sig na nastgpuj4cych zasadach:

f) .ieZefi podstaw4 przyjgcia na studia jest ostateczny wynik studi6w (ocena na dyplomic) lub

ostateczny wynik studiow i Srednia ocen z.e studi6w pierwszego stopnia (drugiego stopnia lut)
jednolitych studi6w magisterskich), to:
a) ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczanajest na punkty w nastqpuj4cy spos6b:

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

Maksymalna liczba punkt6w uzyskanych za oceng na dyplomie wynosi 100.

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

studi6w magisterskich przy kwalifikacji przeliczana jest na punkty w stosunku l:l
Maksymalna liczba punkt6w, kt6r4 mozna uzyskad ze Sredniej ocen' wynosi 5,0.

c) rnaksymalna liczba punkt6w uzyskana w wyniku postqpowania kwalifikacyj nego wynost

t05 (suma punkt6w: ocena na dyplomie oraz Srednia ze studiow pierwszego stopnia.

studi6w drugiego stopnia lubjednolitych studi6w magisterskich)

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

uktrriczyli inne kierunki studi6w, uzyskane punkty rekrutacyjne mnozymy ptzez

wspolczynnik 0,65.
2) .ieZeli podstaw4 przy.jEcia na studiajest wynik egzaminu wstQpnego, rozmowy kwalifikacy.inej

- naksyrnalna liczba punkt6w uzyskanych z egz'atninu. rozmowy kwalifikacyjne.i wynosi 100

W przypadku gdy wstgp na studiajest wolny, kwalifikacja kandydat6w na studia drugiego stopnia

odbywa siE na podstawie zlo2enia wymaganych dokument6w, a w szczeg6lnoSci dyplomu

ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (drugiego stopnia lubjednolitych studi6w magisterskich).

618
Kwalifikacja kandydat6w posiadaj4cych obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcol'
pode.jmu.lqcych studia na zasadach obowi4zujqcych obywateli polskich, posiadajqcych Swiadcctwo

do.irzalo6ci/dyplom ukoriczenia studi6w wyZszych uzyskane za granic4 rra studia prowadzone w

jgzyku polskim, odbywa sig na nastgpuj4cych zasadach:

l) liczba punkt6w uzyskanych w postgpowaniu kwalifikacyjnym okreilana jest indywidualnie

dla ka2dego kandydata przez WKR na Podstawie Swiadectwa dojrzalofui/ dyplomu

ukorlczenia stud i6w wyZszych, z zasrrzezelniem I I 5 i 16,

2\ .iezeli liczba punkt6w uzyskanych w postqpowaniu kwalifikacyjnym nie jest mo2liwa do

ustalenia na podstawie Swiadectwa doj rzaloSci/dyplomu ukoticzenia studi6w wyZszych.

podstaw4 kwalifikacji jest wstQpny egzamin pisemny, ustny lub rozmowa kwalitikacyjna
zgodn ie z postanowieniam i czE6ci szcze96lowej niniejszej uchwaly.

Kandydaci cudzoziemcy:
| ) kt6ryrn udzielono zezwolenia na osiedlenie sig,

2) posiadaj4cy status uchodZcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej'
3) korzystaj4cy z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) pracownicy migrujqcy, bqd4cy obywatelami paistwa czlonkowskiego Unii Europe.iskiel,

Kouf'ederacji Szwajcarskiej lub patistwa czlonkowskiego tiurope.iskiego Porozumienia

L

a

t.

5,0

'lo



J.

4.

5.

6.

l.

3.

o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszan.e Gospodarczl'rn. a takle
czlonkowie ich rodzin,je2eli mieszkajq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) cudzoziemcy, kt6rym na teMorium Rzeczypospolite.i Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt

rezydenta dlugoterminowego Wsp6lnot Europejskich,
6) cudzoziemcy, kt6rym na terytorium Rzeczypospolitej Polskie.i udzielono zezwolenia na

zarnieszkanie na czas oznaczony w zwi4zku z okolicznoSci4 o kt6rej mowa w art.53 ust

pkt 7, l3 i l4 ustawy z dnia l3 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z 201I r. Nr 264,
poz. | 573 z p62n. zm.),

7) cudzoziemcy. kt6ryrn udzielono ochrony uzupelniaj4cej na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej.
8) obywatele paistw czlonkowskich Unii Europejskiej, paristw czlonkowskich Europejskiego

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

Cospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i czlonkowie ich rodzin, posiadaj4cy praw.,

staleg,o pobytu,

nrog4 podejmowa6 i odbywa6 studia wy2sze na zasadach obowi4zuj4cych obywateli polskich.

Obywatele paistw czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw

czlonkorvskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy

o Europejskim Obszarze Cospodarczym i czlonkowie ich rodzin, posiada.iqcy Srodki finansowe

niezbgdne na pokrycie koszt6w utrzymania podczas studiow, mo94 podejmowai i odbywai studia

wyzsze, studia doktoranckie oraz inne formy ksztalcenia, a takze uczestniczy6 w badaniach

rraukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowi4zuj4cych obywateli polskich, z tym 2e

osobom tym nie przysluguje prawo do stypendiurr socjalnego, stypendiuln specjalnego dla os6tt

n iepelnosprawnych izapor,169, albo na zasadach okreSlonych w art.43 ust 3 i4 Ustawy.

Kandydaci posiadacze wa2nej Karty Polaka mog4 podejmowa6 studia na zasadach obowi4zuj4cycn

obywatelipolskich albo na zasadach okre6lonych w art.43 ust.3 i 4 Ustawy.
Kandydaci cudzoziemcy nieu?mienieni w ust. 2, 3 i 4 podejmuj4 studia na podstawie art. 43 ust 3

i 4 Ustawy.
Kandydaci posiadajqcy 6wiadectwo dojrzalo6ci/dyplom ukoriczenia studi6w wy2szych wydane za

granicq s4 zobowiqzani do nostryfikacji dokument6w (w przypadku gdy nie mo2na ich uzna( za

r6wnowa2ne na podstawie um6w migdzynarodowych) oraz do dokonania tlumaczenia tyclr

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

kandydata uwierzytelnionego dokumentu okreflaj4cego skalg ocen obowiqzuj4c4 w macierzystei

szkole/uczelni).

$ te
Kandydaci cudzoziemcy podejmuj4cy studia na podstawie art. 43 ust 3 i 4 Ustawy mog'E bye

przy.lmowani rra studia prowadzone w jEzyku polskim, jezeli:
l) ukoriczq roczny kurs przygotowawczy do podjEcia nauki w jqzyku polskim w jednostkach

wyznaczot.tych przez ministra wla6ciwego do spraw szkolnictwa wyzszego, zwanego dalc.i

"rn in istrem". lub
2) posiadaj4 certyfikat znajomoSci jpzyka polskiego wydany przez Paristwowq Kornis.jp

PoSwiadczania ZnajomoSci Jgzyka Polskiego.iako Obcego, lub

3) uzyskaj4 potwierdzenie uczelni przyjrnujqcej, 2e ich prz-vgotowanie oraz stopiei znajomoSci

jgzyka polskiego pozwalajq na podjgcie studi6w wjgzyku polskim.
Kandydaci cudzoziemcy, o kt6rych mowa w ust. l, mog4 byi przyjmowani na studia prowadzone

w jqzyku obcyrn je2eli legitymuj4 sig dokumentem potwierdzaj4cym znajomo5i jqzyka obcego' w

ktorym prorvadzone sq studia, wskazanym w $ 2 ust. 2 rozporz'qdzenia Ministra Nauki

Szkofnictwa Wy2szego z dnia 12 pa2dziernika 2006 r. w sprawie podejrnowania i odbywania

orzez cudzoziemcow studi6w i szkoleri oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach

rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z p6Lt't. zm.) z zastrueZeniem ust. J

Dokurnentami potwierdzaj4cym i znajomoSd jgzyka obcego sq r6wnie2 :lwiadectwa, dyplomy lub

inne dokumenty potwierd:rajqce ukoticzenie za granicq szkoly ponadpodstawowej, w kt6rej zajEcta



byly prowadzone w tym samym jqzyku obcym, w jakim cudzoziemiec bqdzie odbywal studra w

Polsce.

$20
Kandydaci posiadaj4cy obywatelstwo polskie oraz kandydaci cudzoziemcy podejmujqcy na zasadaclr

obowiqzujqcych obywateli polskich, mog4 byi przyjrnowani na prowadzone wjqzyku obcym studia:

l) pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie - jeZeli zlozyli egzamin maturalny
zjqzyka obcego w jakim bgdq odbl'rvali studia,

2) drugiego stopnia je2eli spelniaj4 warunki okreSlone w pkt I lub $ t9 ust. 2 i3'
a w przypadku filologii obcych - jezeli posiadaj4 dyplom ukonczenia studi6w wyZszych na

kicrunku filologia w zakresiejgzyka, w jakim bEd4 odbywad studia.

s 2l
f. W postgpowaniu rekrutacy.juytn nie uwzglgdnia si9 certyfikattiw jqzykowych, z z'aslrzezenien

{i 19 ust. 2 i { 20 pkt. 2.

2. Kandydata. kt6ry nie stawil sig w wyznaczollyrr teminie na egzaminie wstQpnym/rozmow ie

kwalifikacyjnej, wyl4cza siq z postqpowania kwalifikacyjnego.
3. Kandydat, kt6ry przedstawil orzeczenie lekarskie stwierdzaj4ce przeciwwskazania zdrorvotne do

podjgcia studi6w na wybranym kierunku, nie moze byi przyjqty na ten kierunek studi6w.

$22
l. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na skutek rezygnacji kandydat6w WKR wypelnia

wolne miejsca kwalifikuj4c do przyjqcia osoby zajmujqce kole.ine pozycje w zbiorczym protokole

kwalifikacyjnym.
2. .leLeli w postQpowaniu kwalifikacyjnym wipce.i niz I kandydat uzyska tp samq liczbq punkt6w co

kandydat zajrnujqcy ostatnie miejsce w ramach ustalonego lirnitu, decyzjE w sprawie przy.iqcia

wszystkich kandydatow z tq liczbq punkt6w podejmuje Rektor na wniosek WKR zaopiniowany
przez Dziekana.

3. Decyzje o zwigkszeniu limitu rniejsc oraz przeprowadzen iu dodatkowej rekrutacji podejmuje

Rektor na wniosek WKR zaopiniowany pnez Dziekana.

s23
l. Studia na danym kierunku/specjalnoSci mog4 by6 uruchomione przy liczbie kandydatow

zakwalifikowanych do przyjgcia na studia:
l) nie mnie.jszej niz 30 (20 - dla filologii obcych) os6b - w przypadku studi6w stacjonarnych,

2) nie mnie.lsze.j niz 50 (30 - dla filologii obcych) os6b - w przypadku studiriw n iestacj onarnych.

2, W przypadku gdy liczba kandydat6w zakwalifikowanych do przy.igcia na dany

kierunek/specjalnosd jest mniejs,.a ni2 okre5lona w ust.l, a wydzial/Uczelnia dysponuje wolnymi

miejscami na innych kierunkach/specjalno6ciach, WKR/UKR proponuje kandydatom przyjgcie

bez dodatkowej kwalifikacji na inny - pokrewny kierunek/specjalno56.
3. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach studia na danym kierunku/spec.ialnodci mog4 zostai

uruchomione przy liczbie kandydat6w zakwalifikowanych do przyjpcia mniejszej niZ okreilona
w ust. I na podstawie decyzji:
l) Senatu zawartej w uchwale ustalaj4cej limity przyjg6 na studia,

2) Rektora podjgtej na uzasadniony wniosek Dziekana.

$24
Od kandydatow zakwa lifikowanych do przyjgcia na studia wymagane sq nastgpujqce dokumenty:

I ) ankieta osobowa, zawierajqca imig (imiona) i nazwisko, datq i miejsce urodzenia' numcr

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

korespondenc.li,
2) po6wiadczona przez uczelnig (na podstawie przedlo2onego oryginalu) kopia Swiadectwa

dojrzaloSci, a w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia r6wnie2 po6wiadczona przez

uczelnig kopia dyplomu ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia, studi6w drugiego stopnia lub



jcdnolitych magisterskich oraz inne dokumenty zgodnie z wymogami zasad rekrtltacji

okreSlonymi w CzgSci szczeg6lowej (w przypadku gdy Swiadectwa dojrzalo(cildyplomu
ukonczenia studi6w nie moZna uznai za r6wnowazne na podstawie um6w migdzynarodowych

- oryginaly dokument6w wraz z zziwiadczen ia m i o nostryfikacji i tlumaczeniem dokonanym
pr zez. Ihmacza przysiEglego),

3) orzeczenie lekarskic. stwierdzajqce brak przeciwwskazah do studiowania na wybrane.i

spccjalnoSci (dotyczy kierunk6w: chemia, biologia i ochrona Srodowiska)'

4) aktualna fotogralia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawanitt

dowod6w osobistych (l szt.).

5) po5wiadczona przez uczelnig kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu

potwierdzaj4cego toZsamoS6 kandydata na studia w przypadku kandydat6w na studia

br;d4cych cudzozictncami.
6) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (kolorowe zdjpcie do Irl-S

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

studi6w, na kt6rych lektoratjgzyka obcego obowiqzuje od I roku studiow.

s25
L Przebieg postppowania kwalifikacyjnego kandydata dokumentowany .iest w indywidualnym

protokole krvalifikacyj nyrn. Protok6t podpisuje Przewodnicz4cy oraz czlonkowie WKR.

Skrc5lenia i zmiany dokonywane w protokole powinny by6 potwierdzone podpisem

Przewodn iczqcego WKR.
2. 7, przcbiegu postgpowania kwalifikacyjnego w systemie IRK sporzqdzany jest zbiorczy protoktil

kwalifikacyjny, zawieraj4cy listg wszystkich kandydat6w w kole.ino6ci uzyskanych wynik6w
(punkt6w). Protok6ljest podpisywany przez Przewodn icz4cego oraz czlonk6w WKR.

3. W przypadku gdy wstgp na studiajest wolny, zbiorczy protok6l kwalifikacyjny. zawieraj4cy listq

przy.lgtych na studia sporz4dzonq w kolejnoici alfabetycznej, podpisuje Dziekan.

4. Podpisane zbiorcze protokoty kwalifikacyjne przekazywane s4 do Dzialu Dydaktyki i Spraw

Sludenckich w terminie 7 dniod zakofczenia postgpowania kwalifikacyjnego

$26
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

lI. Cz95d szczeg6lowa

l. Studia stacjonarne

1.1. Stacjonarnejednolitestudiamagisterskie

Wydzial Prawa

Kicrunek: Prawo
Przcdmioty brane pod uwage w post?powaniu kwalifikacyjnym:
. hisb n, wiedza o spoleczertsnie, jgzyk polski, mdema0ka
Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 maturg" i kandydaci posiadaiacy dyplom European Baccalaureale (EB):
. podstaw4 kwalitikacii jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przcdmiotu do wyboru spoSr6d

nastqpu-iqcych: historia, wiedza o spoleczeistwie. jQzyk polski, matematyka poziom podstawowy lub

rozszcrzony.
Kandydaci, kt'rzy zdali,,starq maturQ" i kandydaci Posiadajecy Slviadectwo dojrzalosci uzyskane za

granic4:
. podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego z przedmioto\'" spo6r6d nastQpujqcych:

historia. n icdzy o spolcczeitstwie.
Kardydaci, kt6rzy zdali Maturt MigdzynarodowQ (lB):
. podstawE kwalifikacji.jest wynik egzaminu maturalnego z historii poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy

(HL).



1.2. Stacjonarne studia I stopnia

Wydzial Biologiczno-Chemiczny

Kierunek: Biologia
Przedmioty brane pod uwag€ w postppowaniu kwalifikacyjnym:
c hiologitr, chemiqJizlku i ustronomia, Jizlka, mdematJ)k(
Kandydaci z,.nowq matur4" ikandydaci posiadajqcy dyplom European Baccalaureate (EB):
. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo$rod

nast€pu-iEcych: biologia. chemia, fizyka i astronomia, matematyka poziom podstawQwy lub

rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,starq mature":
. podstawq kwalifikacji .lest wynik egzaminu dojrza'lo6ci z jcdnego przedmiotu do wyboru spoSr<id

nastepujqcych: biologia, chemia, fi zyka i astronomia, flzyka, matematyka.

Kandydaci, kt6rzy zdali MaturQ MigdzynarodowQ (lB):
o podstaw4 kwalifikacji -iest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo(rt5d

nastqpuj4cych: biologia, chemia, flzyka. matematyka - poziom ni2szy (SL) lub poziom wyzszy (HL).

Kandydaci posiadajqcy Swiad€ctwo dojrzalosci uzyskanc za granic4:
. podstaw4 kwalifikacji jcst wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru spoSrod

nastQpuj4cych: biologia, chemia. fizyka, matematyka.

Kicrunek: Biologia z geografr4
Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
. biologia, chemiqfizyka i astronomia, fizyka, matemalyka, geografio
Kandydaci z.,now4 maturq" i kandydaci posiadaj4cy dyplom EuroP€an Baccalaureate (EB):
. podstaw4 kwalifikacli .,est wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo6rod

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

rozszerzony.
Kandydaci, ktdrzy zdali ,,starq maturQ":
. podstawa kwalifikacji -iest wynik egzaminu dojrzalo6ci z jednego przedmiotu do wyboru spoSrod

nastqpujqcychr biologia, chenria, fizyka iastronomia, fizyka, matematyka, geografia.

Kandydaci, ktbrzy zdali MaturQ Migdzynarodowq (l B):
. podstaw4 kwalifikacji jest wynik eg:raminu maturalnego z jcdnego przedmiotu do wyboru spo6rod

nastQpujacych: biologia, chemia, fizyka, matematyka. geografia poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy
(Hr.).

Kandydaci posiadajecy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:
. podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo5ci z jednego przedmiotu do wyboru spoSr6d

nastgpujqcych; biologia, chemia, fi zyka, matematyka, geografia

Kierunek: Chemia
Przedmioty brane pod uwag€ w postppowaniu kwalifikacyjnym:
. biologiq chemioJizyka i nslronomirr,rt4lka, malemfllyko
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now4 maturg" i kandydaci Posiadajecy dyplom European Baccalaurcate (EB):
. podstaw4 kwalifikacji -jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru sposrod

nastQpuj4cych: biologia. chemia, fizyka i astronomia, matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,starq maturg":
. podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z jednego przedmiotu do wyboru spo(rod

nast€pujqcych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fi zyka, matematyka-

Kandydaci, kt6rzy zdali Mature Mi€dzynarodow4 (lB):
r podstaw4 kwalifikacii jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo(r6d

nastqpu-jqcych: biologia. chemia, fizyka, matematyka poziom nizszy (Sl,) lub poziom wy2szy (HL).

Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloici uzyskane za granicq:
. podstawE krvalilikacji .jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru spo(rod

naslgpujEcych: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

Kierunek: Ochrona Srodowiska
Przedmioty brane pod uwag€ w post?Powaniu kwalifikacyjnym:



. hiologitt, chemiu,.fizyka i aslronomin, Jizyka, geogrurta, matematlk(
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now4 matur€" i kandydaci posiadaiqcy dyplom European Baccalaureate (EB):
. podstawq kwalilikacji .jest wynik cgzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo(rod

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

toTszefzony .

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,stare maturQ":
. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru spoSrod

nastQpujAcych: biologia, chemia, lizyka iastronomia, fizyka, geogratla, matematyka.

Kandydaci, ktitrzy zdlali Maturg MigdzynarodowQ (lB):
r podsraw4 kwalitikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spoirod

nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka. geografia, matematyka poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy

(HL).
Kandydaci posiadajQcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granicq:
. podstawq kwalilikacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci z jednego przedmiotu do wyboru spo(r6d

nastQpuj4cych: biologia, chemia, fi zyka, geografi a, matematyka

Wydzial Ekonomil i Zarzqdz ni^

Kierunek: Ekonomia
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
. matemalyku, wiedza o spoleczefistwie, historia, geograJia
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now4 maturq" i kandydaci Posiadajecy dyPlom European Baccalaureate (EB):
. podstau'a kwalilikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do \a'yboru spo(rod

nastgpuj4cych: matematyka, wicdza o spoleczeirstwie. historia, geografia poziom podstawowy lub

toT.szctzony
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,stare maturQ" i kandydaci posiadajqcy 5wiadectwo dojrzalosci uzyskane za

gran rc4:
. podstawq kwalilikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru spo(rod

nastgpujqcych: matematyka, wicdza o spoleczehstwie, historia, geografi a.

Kandydaci, kl6rzy uJali Maturg Migdzynarodow4 (lB):
. podstawE kwalitikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do uyboru spo(rod

nastQpuj4cych: matematyka, historia, geografia poziom nizszy (SL) lub poziom wy2szy (Ht.).

Kierunek: Ekonomiczno-prawny
Przedmioty brane pod uwag? w Postepowaniu kwalifikacyjnym:
. mr.lem ))kfl, wiedza o spoleczeisth)ie, geogrurto, hisloria
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now4 maturg" i kandydaci posiadajqcy dyplom European Baccalaureate (EB):
. podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo(rod

nastQpuj4cych: matematyka, wiedza o spoleczelistwie, geografia, historia poziom podstawowy lub

rozszezony
Kandydaci, kt6rz.y zdali.starQ mature" i kandydaci posiadajecy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za

granrcq:
. podstawq kwalilrkacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru spo(rod

nastQpuj4cychi matematyka, wiedza o spoleczeirstwie. geografia, historia.

Kandydaci, ktbrzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (lB):
. podstarvE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo4rod

nastepuj4cych: n]atematyka. geografia, historia poziom nizszy (Sl,) lub poziom wy7-szy (tll,).

Kierunek: Migdzynarodowe stosunki gospodarcze
Przedmioty brane pod uwag? w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
. matemab)k , wielza o spolecze stwie, geograJin, historia
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq matur€" i kandydaci posiadajecy dyplom European Baccalaureate (EB):

. podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z .jednego przcdmiotu do wyboru spo(rod

nastQpuj4cych: matematyka, wiedza o spoleczeistwie, geografia, historia poziom podstawowy lub

tozszefzony
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,stara mature" i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za

granrc4:



. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo5ci z jednego przcdmiotu do wyboru spoSrod

nastQpujAcych: matematyka, wiedza o spoleczeistwie, geografia. historia

Kandydaci, ktfrzy zdali MaturQ Mitdzynarodow4 (lB):
. podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spoSr6d

nastQpujEcych: rnatematyka, geografia. historia poziom nizszy (SL) lub poziom wyZszy (HL)

Kierunek: International Economic Relations
Studia prowadzone w jQzyku angielskim
W postppowaniu kwalifikacyjnym bgd4 branc pod uwagp:
. nab6r na podstawie zlozonych wymaganych dokument6w.

Kierunek: Zarz4dzanie
Przedmioty brane pod uwag€ w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
. nr lematlkr\ wiedzo o spoleczeistwie' hisktriu, geografin
Kandydaci, kt6rzy zdali,nowQ malurt' i kandydaci posiadaj4cy dyplom European Baccalaureate (EB):
. podstaw4 ku'alilikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo(rod

nastQpu-iqcych: matcmatyka, wiedza o spo'leczelistwie, historia, geografia poziom podstawowy lub

rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,starq mature" i Kandydaci posiadajecy Swiadcctwo dojrzaloSci uzyskane za

granlc4:
. podstawq kwalilikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z jednego przedmiotu do wyboru spoSrdd

nastQpu-i4cych: matematyka, wiedz-a o spoleczeristwie, historia, geografi a

Kandydaci, ktirzy zd^li Maturp Migdzynarodow4 (lB):
. podstawE kwatifikacji jest wynik cgzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo6rrid

nastEpujtlcych: Inatematyka. histolia, geografia poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (Ht,)

Wydzial Filologiczny

Kierunek: Filologia
SpecjalnoSd: Iilologia angielska
Przedmioty brane pod uwag€ w post?powaniu kwalifikacyjnym:
t jg4:h angielski
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq mature" i kandydaci posiadaj4cy dyplom European Baccalaureate (EB):
o podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego zjQzyka angielskiego poziom podstawowy lub

fozszelzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,starq mature":
o podstaw4 k wa lifi kacj i jest wyn ik egzaminu dojrzalo6c i z jEzyka angielsk iego

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg MiQdzynarodowe (lB):
. podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego poziom nizszy (SL) lub

poziom wyzszy (t{L).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:
. podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo5ci zjqzyka angielskiego
. W przypadku niezdawania igzyka angielskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystQpuje

do egzaminu ustncgo zjQZyka angielskiego.

Kierunck: Philology
Specjalno56: f,nglish Philology
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagp:
o nabor na podstawie zlo2onych wymaganych dokument6w.

Kierunek: Filologia
Specjalno56: jgzyk angielski stosowany' z hiszparfiskim

Przedmioty brane pod uwage w post?powaniu kwalifikacyjnym:
. jgzyk nngielski
Kandydaci, kt6rzy zdali.nowe malur€' i kandydaci posiadaj4cy dyplom European Baccalaureate (EB):



. podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego zjpzyka angielskiego poziont podstawowy lub

fozszerzony.
Kandydaci, ktbrz! zd^li,,starQ mature":
. podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci zjEzyka angielskiego.

Kandydaci, kt6rzy zdali MaturQ Miedzynarodowq (lB):
o podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jqzyka angielskiego - poziom nizszy (SL) lub

poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajecy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granic4:
. podstawq kwa lifi kac ji jest wyn ik egzam inu doj rzaloSci z .igzyka angielskiego.
. W przypadku niczdawania igzyka angielskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystQpujc

do egzaminu ustnego zjEzyka angielskiego.

Kierunek: Filologia
Specjalno5d: fi lologia bialoruska
klcrta edukucujna dlu kandl,dat6w ze znujomoiciqjqzyka biaktruskiego oraz o;[erla adukacyjnu dla
kundydutt5w rozpoczynojqcych nuukq j qzyka bialoru,skiego od podstaw)

Przedmioty brane pod uwagp w postepowaniu kwalifikacyjnym:
o jgal'L polski, jgzyk hit oruski
Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 mature" i kandydaci posiadajecy dyplom European Baccalaureate (EB):
. podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z .iednego przedmiotu do wyboru spoSr6d

nastqpujEcych: jgzyk polski, jqzyk bialoruski - poziom podstawowy lub rozszerzony (w pr:.vpadku oJerty

edukacyjnaj dla kandydatiu'zc znapnoicitl jpzyku biIloruskicSo) lub wynik egzaminu maturalnego z

.jgzyka polskiego poziom podstawowy lub rozszerzony (w przypadku ofcrty ehrkucylnej dla kuncl.vdar6v

rozpoc l, nai qcyc h n au kq i qzy ku h ia lorus ki ago od pods t aw)

Kandydaci, kt'rzy zd^li,,star4 maturg":
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci z jednego przedmiotu do wyboru spoSrod

nastQpujEcych; jpzyk polski, .jEzryk bialoruski (w przypudku ofbrty cdtrluqinei dla kandydut1w :e
znalonoScicljqzyku bialoruskiagtt) lub wynik egzaminu dojrzaloSci z jqzyka polskiego (|| pr:yP(tdku dbrty
edukacl,jnej dla kandtdqt6w rozpoczynajqcych naukq ip4ka bialoruskiego od poclstaw)

Kandydaci, kt'rzy zdali Maturg Mipdzynarodow4 (lB):
r podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci z jEzyka polskiego poziom ni2szy(SL) lubpoztom

wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granic4:
. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci z jednego przedmiotu do wyboru spoSr6d

nastQpu.i4cych: jgzyk polski, .jEzyk bialoruski (w przypadku oferry cdukqcyjnei dla kandyclat'w ze

:napno.icitl jq:yka hialorushiego) lub wynik egzaminu dojrzalodci zjqzyka polskiego fu przvpudku olbrty

etlukacl'jnei dla kuntl.vdel6w rozpoc.ynajqc,vch noukqjq:yka bialoruskiego od podsluwl
. W przypadku braku oceny/wyniku z lizyka polskiego lub jgzyka bialoruskiego na Swiadectwie dojrzalo(ci

kandydal przystQpuje do egzaminu ustnego z jqzyka polskiego lub jEzyka bialoruskiego do wyboru przez

kandydata (w' przypadku oferty edukucyinej dla kandydatriw :e znujonoiciq jgzl'ka bialoruskiego) lub

egzaminu ustnego z jQzyka polskiego (w pr4'pctdku olerty edukaq'inei dlu kon$duttiu' ro.poc.ynqiqq:Lh
naukq jq:.yka bruloruskiego od pctdstow).

Kicrunek: Filologia
SpecjalnoSd: filologia bialoruska z jgzykiem angielskim
(fertu edukucyjnu dlu kundydatiw ze zna jomo.(ciq jQzyka hiukruskiego oraz ofertu etlukac.vina dlu
futndydut t|u, rozpoczynuj qcych nuukq j gzyka bialoruskiego od podstau')

Przedmioty brane pod uwagp w posappowaniu kwalifikacyjnym:
o jgxyk polski, jgzyk bialoruski, jgzyk nngielski
Kandydaci, ktbrzy uJali,,now4 maturg" i kandydaci posiadajqcy dyplom European Baccalaureate (EB):
. podstawE kwalifi kacj i jest wyn ik egzam in u maturalnego z jgzyka angielskiego i jpzyka polskiego lub jqzyka

bialoruskiego do wyboru przez kandydata poziom podstawowy lub rozszerzony (w przypadku ofeny dla

kandydatow ze znajomoSc i4 jgzyka bialoruskiego) lub wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego i

jqzyka angiefskiego poziom podstawowy lub rozszerzony (w przl,padku olerly edukuct'inej dlu

kond\:tlut6v ro:poc:1'noj qcych naukq iqzykq bioloruskieSo od Podstqr')
Kandydaci, ktdrzy zdali ,,star4 maturQ":



. podstawE kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalodci zjqzyka angielskiego ijqzyka polskiego lubjgzyka
bialoruskiego do wyboru przez kandydata (w przypadku ctferty edukacyjnej dla kandydutdw:e:najomtt;ltiq
jq:yku bruloruskiego./ lub wynik egzaminu dojrzaloSci z jqzyka polskiego i jqzyka angielskiego /w
pr:tpadktt olbrtv erlukuq,jnej dlu kan$tdal6w rozpoczynajclcych naukq.iqzyka bialoruskiego od podstuw)

Kandydaci, kt6rzy zdali Mature Mitdzynarodow4 (lB):
. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jqzyka polskiego i jpzyka angielskiego poziorn

nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrz2losci uzyskane za granicQ:
r podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalodci z jpzyka angielskiego i jezyka polskiego lub.igzyka

biaforuskiego do wyboru pvez kandydata (w przypadku oferty dla kandydatow ze znajomoSci4 jgzyka

bialoruskiego) lub wynik egzarninu dojrza'loSci zjqzyka polskiego ijEzyka angielskiego (v' przl'patlku olertv
edukaqjnej dlu kundydatow ro:poczynajqcych naukq jqz''ka biulontskiego od podsluu'1,

. w przypadku braku oceny/wyniku z j94ka polskiego lub jEzyka bialoruskiego na Swiadectwie dojrzaloSci

kandydat przystQpuje do egzaminu ustnego z iEzyka polskiego lub jqzyka bialoruskiego do wyboru przez

kandydata (y: pr-.ypadku ofertt, edukucuinej dla kundydattiw .e .n.rjomoiciq j{),kq hialoruskiego) lub
egzaminu ustnego z jgzyka polskiego (w pr:ypadku o/erty edu*aq'jnaj tlla kandydutitt'rolxtc:Ynuiqcl'ch
nuukq jq:yka bialoruskiego od po.I\lqw),

. w przypadku braku oceny/wyniku z .ipzyka angielskiego na Swiadectwie dojrzalosci kandydat przystQpuje do

egzaminu ustnego zjqzyka angielskiego-

Kierunek: Filologia
Specjalnosd: fi lologia bialoruska - slowianoznawstwo wschodnie
Rekrutacja zawieszona.

Kierunek: Filologia
SpecjalnoSd: fi lologia francuska
l1 tlertu eclukucy'jna dlu kundydat6w ze zna jomoicity.jqzyku fruncuskiego
Przedmioty brane pod uwagQ w postfpowaniu lrwalifikacyjnym:
o jgzyk francaski
luh
o jgzyk polski i jezlk ohc! (inny ni|francuski)

Kandydaci, kt'rzy zdali,,now4 maturt" i kandydaci posiadaj4cy dyplom European Baccalaureate (EB):
o podstaw4 kwalifi kacj i j est wyn ik egzam in u maturalnego z j gzyka francuskiego lub .lgzyka po lsk iego i iEzyka

obcego (innego niz francuski) poziom podstawowy lub rozszerzony.
o Kandydaci, kt6tzy zdali,,star{ matur€:
o podstaw4 kwalifikaciijest wynik egzaminu dojrzalodci zjgzyka francuskiego lubjqzyka polskiego ijgzyka

obcego (innego niz lrancuski) poziom podstawowy Iub rozszerzony.
. Kandydaci, ktitrzy zdali Mature MiQdzynarodowq (lB):
. podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z jEzyka francuskiego poziom ni2szy (SL) lub

poziom wyzszy (HL).
o Kandydaci posiadaiecy Swiadectwo dojrzalo6ci uzyskane za granicq:
. podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci zjgryka francuskiego.
. w przypadku niezdawania iEzyka francuskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystepuje

do egzaminu ustnego z jgzyka francuskiego.

2 ) o/artu edukacyjnu dla kandydutr5w rozpoczynoi.lcych naukqiqzyka francuskiego od podstaw
Przedmioty brane pod uwagQ w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
o jgTy* polski ,jgzyk obcy (inny ni2Jrancuski)
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowe maturQ' i Kandydaci posiadaj4cy dyplom EuroPean Baccalaureate (EB):
. podstawE kwalifikacji .jest wynik egzaminu maturalnego z jqzyka polskiego lub jqzyka obcego (innego niz
francuski) poziompodstawowy lubrozszerzony.
Kandydaci, ktorzy zdali ,,starA maturQ":
. podstaw4 kwalifikacji.jest wynik egzaminu dojrzalo6ci z jqzyka polskiego lub jEzyka obcego (innego niz

fiancusk i).
Kandydaci, kt6rzy zdali Matur€ Mitdzynarodow4 (lB):



. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jqzyka polskiego lub jEzyka obcego (innego nrZ

trancuski) - poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:
. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzato6ci z jqzyka polskiego lub jgzyka obcego (innego ni2

fiancuski).

Kierunek: Filologia
Spccjalno56: jgryk francuski stosowany, z hiszpa6skim
Przedmioty brane pod uwag? w postepowaniu kwalifikacyjnym:
o jgzyk francuski
lub
o jqzyk polski i jgzyk obcy (inny niZ francuski)
Liwagu ; tt).ynugona j e.s t znajonn.it jqzyku francuskiego!

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowe maturq" i Kandydaci posiadajqcy dyplom European Baccalaureate (EB):
. podstawq kwalifikacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jQzyka tiancuskiego lub jEzyka polskiego i jgzyka

obcego (innego niz francuski) - poziom podstawowy lub rozszerzony,

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,stare mature":
. podstaw4 kwalifrkacj i j est wyn ik egzam inu doj rzalo5c i z jgzyka francuskiego lub j gzyka polskiego i jEzyka

obcego (innego ni2 francuski),
Kandydaci, klfrzy zdsli Maturq Miqdzynarodowq (lB):
. podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z jqzyka francuskiego - poziom nizszy (SL) lub

poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajQcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granicQ:
. podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloici zjgzyka francuskiego.
. w przypadku niezdawania .iqzyka francuskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystQpuie

do egzaminu ustnego zjQzyka francuskiego.

Kierunek: Filologia
SpecjalnoS6: filologia rosyjska
kicrtq edukacyjna dla ktndydat6w ze znajomolcitl jQzyka rosyjskiego oraz o/brla edukucvina dla
kund.wlaklw rozpoczynajqcych naukqjqzyka rosyjskiego od podslo'rt')

Przedmioty brane pod uwagg w postppowaniu kwalifikacyjnym:
o jgayk polski, jgzyk rosyjski
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowa maturg" i kandydaci posiadajqcy dyplom European Baccalaureate (EB):
o podsrawE kwalifikac-ii jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru sposrod

nastqpuiqcych: -iqzyk polski, jgzyk rosyiski poziom podstawowy lub rozszerzony (v, przyPodku olatt)'
edtkaq'jnaj tllu kundtdatriw ze :najouoicicljqltka vosyjskiegt) lub wynik egzaminu maturalnego z JQzyka
polskicgo poziom podstawowy lub rozszerzony (w przypadku oJerty edukucynej dlo kandydativ
ro:poc:yntrjtlcych nuuhQ j{yku roriskiego od podstaw).

Kandydaci, kt'rzy alali,,starq mature":
. podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru spo(rod

nastqpujqcych: jgzyk polski, jEzyk rosyjski (w przypadku oferty dla kandydat6w ze znajomoSci4 jqzyka

rosyjskiego) fub wynik egzaminu dojrzalo6ci z jEzyka polskiego (w pr:ypadku rlbrty edukacvinel dlu
kandydatiw rozpoczynalqcych nuukq j gzyka roqjskiago od pod.stawl.

Kandydaci, kt'rzy zdali Maaurg Mifdzynarodowe (lB):
. podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jqzyka polskiego poziom nizszy (SL) lub

poziom wyzszy (HL)
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granicq:
. podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo3ci z jednego przedmiotu do wyboru spodrod

nastepui4cych: jQZyk polski, jEzyk rosyjski (w przypudku oferty edukacyinej dla kandydat6w -.e :naion!)i'i4
jgzyku rosyjskrcgo) lub wynik egzaminu dojrza'lo5ci z jgzyka polskiego (w przypudku olerty edukacyinej dla
kand)'dut6w rozpoc:ynai qcych nau k9 jjzyho roqli skiego od potlstow),

. w przypadku braku oceny/wyniku z igzyka polskiego lub igzyka rosyjskiego na 6wiadectwie dojrzalo6ci
kandydat przystEpuje do egzaminu ustnego z jgzyka polskiego lub jqzyka rosyjskiego do wyboru przez

kandydata (w pr4padku /tny edukacyjnei dla kandydal6w ze znujomoiciq ipzyka rosl'iskiegtt) lub



egzaminu ustnego z jEzyka polskiego (w przypadhu olerty e&tkacyjnei dla kanfidatiw ruzpttczl'naiqcych

nattkq jqzyka rosujskiego od yxlstuw)

Kierunek: @u,ro,ronuq
Specjalno56: pyccrarr dunolorun
W postfpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
o nab6r na podstawie zlozonych wymaganych dokument6w.

Kierunek: Filologia
Specjalno56: filologia rosyjska z j€zykiem angielskim
ktlcrtu edukacujttu tllu kondylat|u, ze znajonolciq .iqzyka rosyiskiago oraz ofertu cdukactinu dlu
kundy<Lut6w ro:potzynajqcych nuukq.jgqku rosyi skiego od podstaw)

Przcdmioty brane pod uwag? w postppowaniu kwalilikacyjnym:
o jgxyk polski, jgzyk ntsyjski, jgzyk angielski
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq maturp" i kandydaci posiadaj4cy dyplom European Baccalaureate (EB):
o podstaw4 kwalifi kacj i jest wynik egzam in u maturalnego z jqzyka angie lsk iego i jgzyka polskiego lu b jQzi'ka

rosyjskiego do wyboru przel landydata poziom podstawowy lub rozszerzony tu pr:ypadku ,'l,.rtt
etlukucyjnej dlo ksndldal6i* ze znqjonoiciqjQzyka rosyiskieSo) lub wynik egzaminu maturalnego z jgzyka

polskiego ijgzyka angielskiego poziom podstawowy lub rozszerzony (w przypadktt olcrty edukaqinei dlu

kandydatow rozpoczynaj qcych naukq jqzykq rcsyiskiego od podstur,)

Kandydaci, kt6rzy zdali,,starq mature":
r podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjEzyka angielskiego ijqzyka polskiego lub jqzyka

rosyjskiego do wyboru prz,ez kandydata (w przypadku rlerty edukacjnej dla kandydut6w:e tnojotttu'iri4

i(rka ro$jskiego) lub wynik egzaminu maturalnego z jqzyka polskiego i jqzyka angielskiego poTiom

podstawowy lub rozszerzony (w przypadku dert, edukqcyjnei dla kandydat6w rozpoczynajqclch naukq

ie.],kq rosyjskiego od pod'staw).

Kandydaci, kabrzy zdali Maturg Miedzynarodowq (lB):
o podstarv4 kwatifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego i jgzyka angielskiego poTiom

nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajQcy Swiadectwo dojrzalo6ci uzyskane za granicQ:
. podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jqzyka angielskiego i jqzyka polskiego lub jezyka

rosyjskiego (w przypadku oJbrty edukacyjnej clla kandydal6w ze znajonolciq jgzyka rosyiskiego) lub wynik
egzaminu dojrzaloSci z jgzyka polskiego i jEzyka angielskiego (w przypadku o/erly edukqq'inej .lla
kundyduttht ro:poc:yn(rj qqch nau kq.i al,ka rosyi'skicgo od podst uw),

. w przypadku braku oceny/wyniku z jpzyka polskiego lub iqzyka rosyjskiego na Swiadectwie dojrzalo(ci

kandydat przystQpuje do egzaminu ustnego z jQzyka polskiego lub jgzyka rosyjskicgo do wyboru przcz

kandydata (w przypadku tlbrtv edukaq,jnej dla kandydatiw zc :naionoiciq i{yka roviskiego) llub

egzaminu ustnego z.iSzyka polskiego (r, pr:r:p adku olerty dltt kandydutlw rozpoczynuiqcych naukq jg:v'ka
y1t5t'j s ki e go od pods t au),

. w przypadku braku oceny/wyniku zjgzyka angielskiego na Swiadectwie dojrzalo6ci kandydat przystQpuic do

egzaminu ustnego z jezyka angielskiego.

Kierunek: Filologia
Specjalno66: filologia rosyjska - komunikacja jgzykowa w sferze biznesu
Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
o jgayh polski, jgzyk rosJtjski
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq rnaturg" i kandydaci posiadajecy dyPlom European Baccalaureaie (EB):
. podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spoSr6d

nastQpuj4cych: .iQzyk polski, jgzyk rosyjski - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,starA maturQ":
. podstaw4 kwalilikacji jest wynik egzaminu doirzalosci z jednego przedmiotu do wyboru spoSrod

nastgpuj4cych: jQZyk polski. jEzyk rosyjski.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg MigdT.ynarodow4 (lB):
. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego - poziom niZszy (SL) lub

poziom wyzszy (H[.)
Kandydaci posiadajqcy Swiadect\'vo dojrzaloSci uzyskane za granic{:



. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci z jednego przedmiotu do wyboru spoSrod

nastgpuj4cych: jqzyk polski, jqzyk rosyjski,
. w przypadku braku oceny/wyniku z jqzyka polskiego lub jpzyka rosylskiego na Swiadectwie dojrzaloSci

kandydat przystEpuje do egzaminu ustnego zjQzyka polskiego lub rosyjskiego do wyboru przez kandydata

Kierunek: (Dlr,ro,rorllq
Specjalno66: pyccKaq OtlJoJor q - q3btKoBaq KoMMyHIlKaulln n crfepe 6urueca
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
. nabor na podstawie zlozonych wymaganych dokumenlow.

Kierunek: Filologia
Specjalno56: fitologia rosyjska z jpzykiem bialoruskim
Rekrutacja zawieszona.

Kicrunek: Filologia polska
Przedmioty brane pod uwag? w postepowaniu lrwalifikacyjnym:
o jgzyk polski
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowe maturt" i kandydaci Posiadaj4cy dyplom European Baccalaureate (EB):
. podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego poziom podstawowy lub

tozszetzolty .

Kandydaci, kl6rzy zdali ,,starA maturQ":
r podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci zjpzyka polskiego.

Kandydaci, kt6rzy zdali Matur€ Migdzynarodowq (lB):
. podslawE kwalifikac-ii jcst wynik egzaminu maturalnego z igzyka polskiego poziom ni2szy (SL) lub

poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajAcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granicq:
. podstaw4 kwalifikacjijcst wynik egzaminu dojrzalo3ci zjEzyka polskiego,
o w przvpadku niezdawania jEzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystqpuje do egzaminu

ustnego z jQZyka polskiego.

Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Przedmiofy brane pod uwag? w post?powaniu kwalifikacyjnym:
c jgzyk polshi
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now4 maturg" i kandydaci posiadajqcy dyplom European Baccalaureate (EB):
. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jpzyka polskiego poziom podstawowy Iub

rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,starQ maturQ":
. podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci zjgryka polskiego.

Kandydaci, kt6rzy zdali MaturQ Mitdzynarodow4 (lB):
. podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jqzyka polskiego - poziom nizszy (SL) lub

poziom wyzszy (llL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granica:
. podstaw4 kwalifikacji.iest wynik egzaminu dojrzaloSci zjqzyka polskiego,
. w przypadku niezdawania iqzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystepuje do egzaminu

ustnego z.iQzyka polskiego.

Kierunek: Kulturoznawstwo
Przedmioty brane pod uwag€ w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
c jgTyk polski,jgzyk ohc! nowozltny, wiedza o spoleczeistwie
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq maturQ" i kandydaci posiadajecy dyplom European Baccalaureate (EB):
. podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z jqzyka polskiego i jqzyka obcego nowozytnego

lub wiedzy o spoleczeistwie poziom Podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali.stare maturQ":
. podstawe kwalifikacji .jest wyn ik egzam in u doj rzaloS ci z jEzyka po lskiego i jQzyka obcego nowozytnego lub

wiedzy o spoleczeistwic.
Kandydaci, kl,6rzy ztali MaturQ Mi€dzynarodow{ (lB):



. podsla\lq kwalilikacji jest wynik egzaminu maturalnego z igzyka polskiego i jqzyka obcego nowozytnego

lub wiedzy o spoleczeistwie poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (Hl,).
Kandydaci posiadajecy S\'viadectwo dojrzalo$ci uzyskane za granicq:
o podstau4 kwalifikacli .jest wynik egzaminu dojrzalo6ci zjpryka polskiego ijgzyka obcego nowozytnego lub

wiedzy o spolcczeristwie,
. w przypadku niezdawania iqzyka polskicgo lub wiedzy o spoleczeistwie na egzaminie maturalnym

kandydat przystQpuje do egzarninu ustnego z.jEzyka polskiego lub z wiedzy o spoleczeistwie.

Wydzial Historyczno-Socjologiczny

Kierunek: Filozofia
Przedmioty brane pod uwag? w postepowaniu kwalifikacyjnym:
. jgayk polski, jgzyk ohcJ), hisb a, wietlztt o spoleczertsbeie, matemutyka' Jizyka' chemio, hiologiu
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowQ maturg" i kandydaci posiadaj4cy dyplom European Baccalaureate (EB):
. podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spoSrtid

nastqpuj4cych: lilozofia. jEzyk polski,.igzyk obcy, historia. wiedza o spoleczeristwie. matematyka, fizyka,
chernia. biologia - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,starQ mature" i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za

granicq:
. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci z jednego przedmiotu do wyboru spoSr6d

nastQpujqcych: jqzyk polski, jgzyk obcy, historia, wiedza o spolecze6stwie, matematyka, fizyka, chemia,

biologia.
Kandydaci, kt6rzy zdali Mature Migdzynarodow4 (lB):
. podstaw4 kwalifikacji .lest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spoSrod

nastQpuiqcych: jqzyk polski, .lEzyk obcy, historia, wiedza o spoleczeristwie. matematyka, lizyka, chemia,

biologia

Kierunek: Historia
Przcdmioty brane pod uwag? w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
c histuria, wiedza o spoleczefistwie, jgzyk polski, jgzyk obcy, geograJia
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now4 maturQ" i kandydaci posiadajecy dyplom European Baccalaureate (EB):
. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spodr6d

nastEpujqcych: historia, wiedza o spoteczeirstwie, jQzyk polski, jqzyk obcy. geografia poziom podstawowy
tuo rozszerzony.

Kandydaci, ktbrzy zd^li,,starq mature" i kandydaci posiadajecy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za

granic4:
. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z jednego przedmiotu do wyboru spo(rod

nastgpuj4cych: historia, wiedza o spoleczetistwie, jgzyk polski, jgzyk obcy, geografia.

Kandydaci, kt6rzy zdali Mature MigdzynarodowA (lB)r
. podstawE kwalifikac-ii jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo(rod

nastQpujAcych: historia. jEzyk polski, jEzyk obcy, geografia poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (Ht,)

Kierunek: Socjologia
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
o jgayk polski, jgzyk ohcy, hisnria, wiedzn o spoleczefislwie
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowe maturQ" i kandydaci posiadaj4cy dyplom European Baccalaureate (EB):
. podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo3rod

nastQpuj4cych: jEzyk polski, jgzyk obcy, historia, wiedza o spoleczefistwie poziom podstawowy lub

rozszefT.ony .

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,;tare mature" i kandydaci posiadaj4cy Swiadcctwo dojrzalo6ci uzyskane za

granic4:
. podstawal kwalifikacji jest wynik egzaminu mafuralnego z jednego przedmiotu do wyboru spo5r6d

nastQpuiEcych: jQZyk polski, jEzyk obcy, historia, wiedza o spoleczeistwie.
o Kandydaci, ktfrzy zdali Maturg Migdzynarodowq (lB):
. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spoSrod

nastepujQcych:jqzyk polski,jEzyk obcy, historia poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (ll[.).
. w przypadku niezdawania historii na egzaminie maturalnym kandydat zdaje egzamin ustny z historii.



Kierunek: Stosunki mipdrynarodowe
Przedmioty brane pod uwage w postppowaniu kwalifikacyjnym:
. hisbriq wiedza o spoleczefistwie, geogrufia, iezyk polski, iezlk obc!
Kandydaci, ktrirzy zdali,,nowq rnaturp" i kandydaci posiadaiecy dyplom European Baccalaureate (EB):
. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spoSrod

nastQpui4cych: historia. wiedza o spoleczehstwie, geografia, jpzyk polski, jEzyk obcy - poziom podstawowy

IUD rOZSZerZOnr".

Kandydaci, ktdrzy zdali ,,starQ maturf" i kandydaci posiadajqcy Slviadectwo dojrzalosci uzyskane za

granicq:
r podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu doirzalo5ci z jednego przedmiotu do wyboru spo6r6d

nastEpu-jqcych: historia, wiedza o spoleczeistwie, geografia, jqzyk polski, jqzyk obcy.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturt Mi€dzynarodowq (lB):
. podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedrniotu do wyboru spoSrod

nastepuiqcych: historia, geografiajgzyk polski,jqzyk obcy poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (Hl.)-

Wydzial Fizyki

Kierunek: Firyka
Przedmioty brane pod uwag? w posttpowaniu kwalifikacyjnym:
o .fizyka i utronomi ,./izJ,kfl, motem t),ka, chemfu, biologia, informatyka, iqzyk obcy
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowq matur€" i kandydaci posiadajqcy dyplom European Baccalaureate (EB):
. podstaw4 kwalifikacii jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spoSr6d

nastgpujqcych: fizyka i astronomia, matematyka. chemia, biologia. informatyka, jqzyk obcy poziom
podslawowy lub rozszerzony-

Kandydaci, kttrzy zd^li,,starq maturf":
. podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z .iednego przedmiotu do wyboru spoSrod

nastgpuiEcych: fizyka, fizykai astronomia, matematyka, chemia, biologia, in formatyka, jqzyk obcy.

Kandydaci, ka'rzy zdali MaturQ Migdzynarodowq (lB):
. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo$r6d

nastgpujqcych: fizyka. matematyka, chemia, biologia, informatyka, jqzyk obcy poziom nizszy (SL) lub
poziom wyzszy (Ht,).

Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granica:
. podstaw4 kwalifikac.ji jest wynik egzaminu dojrzalosci z jednego przedmiotu do wyboru spoSr6d

nastQpuj4cych: fizyka. matematyka, chemia, biologia, informatyka, jgzyk obcy.

Wvdzial Matematvki i Informatvki

Kierunck: Informatyka
Przedmioty brane pod uwagp w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
o matematlka, Jizlko i astronomiu, Jizyka, informatyka
Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 matur€" i kandydaci posiadajacy dyPlom European Baccalaureate (EB):
. podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru sposr6d

nastQpujqcych: matematyka, fizyka iastronomia. informatyka poziom podstawowy lub rozszerzony

Kandydaci, kt'rzy zdali,,stare maturt":
. podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu doirzalosci z jednego przedmiotu do wyboru sposrod

nastQpui4cych: matematyk4 fi zyka. lizyka i astronotnia, informatyka.
Kandydaci, kttrzy zd^li Maturp Miedzynarodow4 (lB):
. podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru sposrod

nastQpui4cych: matenratyka, fizyka, inlbrmatyka - poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL)
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:
. podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru spoSrod

nastgpuj4cych: matematyka, fi zyka, informatyka.

Kierunck: Informatyka i ekonometria



Przedmioty brane pod uwagP w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
. malemolyka,informaryrka
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq mature" i kandydaci posiadajecy dyplom European Baccalaureate (EB):
c podstawq kwalifikacji .icst wynik egzaminu maturalnego z jednego prz-edmiotu do wyboru spoSrod

nastQpujEcych: matemalyka, infbrmatyka poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci. kt'rzy zdali,,stara maturt" i kandydaci posiadajQcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za

gra n rcq:
. podstaw4 kwalilikacji .jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru spoSrod

nastEpujqcych: matematyka, inlbrmatyka.
Kandydaci, ktrirzy zdali MaturQ MiedzynarodowQ (lB):
. podstaw4 kwalilikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spoir6d

nastepuiqcych; matematyka. inlbrmatyka poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (Hl').

Kierunek: Matematyka
Przedmioty brane pod uwag€ w postepowaniu kwalifikacyjnym:
. m lemoryika
Kandydaci, kt'rzy zdali,,nord4 maturQ" i kandydaci posiadajqcy dyplom European Baccalaureate (EB):
. podstawE kwaliiikacji iest wynik egzaminu maturalnego z matematyki poziom podstawowy lub

fozszerzony.
Kantlydaci, ka'rzy zdali,,starQ maturg" i kandydaci posiadajqcy S\'viadectwo dojrzaloSci uzyskane za

granic4:
o podstaw4 kwalifikacji.jest wynik egzantinu dojrzalosci z matematyki.
Kandydaci, kt'rzy zdali Maturg Mifdzynarodow4 (lB):
. podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki - poziom nizszy (SL) lub poztom

wyzszy (tlL).

Wydzial Pedagogiki i Psychologii

Kierunek: Pedagogika
Przedmioty brane pod uwage w post€powaniu kwalifikacyjnym:
o jgzyk polski, jgzyk ohcy
Kandydaci, ktrirzy zdali ,,nowe maturt' i kandydaci posiadajqcy dyplom European Baccalaureate (EB):
o podsrawq kwalifikacji .iest wynik egzaminu maturalnego z igzyka polskicgo i jEzyka obcego - poziom

podstawowy lub rozszcrzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali.stara maturS":
. podstaw4 kwali likacj i j est wyn ik egzam inu doj rzaloSc i z j Ezyka po lsk iego i .lEzyka obcego.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturt Migdzynarodowq (lB):
. podstawE kwalilikacji .lest wynik egzaminu maturalnego zjgzyka polskiego i jgzyka obcego poziom

nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granicq:
o podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci zjgzyka polskiego,
. w przypadku niezdawania jgzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystEpuje do egzaminu

ustnego z jgzyka polskicgo.

Kierunek: Praca socjalna
Przedmioty brane pod uwag? w postepowaniu kwalifikacyjnym:
o jgTyk polski, jgzyk ohcy
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq mature" i kandydaci posiadajQcy dyplom European Baccalaureate (EB):
. podstawa kwalifikacji jest wynik cgzaminu maturalnego z jqzyka polskiego i jgzyka obcego poziom

podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,stare mature":
. podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci zjgryka polskiego ijqzyka obcego.

Kandydaci, kt6rzy zdali MrturQ MiQdzynarodowe (lB):
. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jEzyka polskiego i jpzyka obcego - poziom

nizszy (SL) lub poziom wyzszy (Hl,).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granicQ:
o podstawq kwalifikacjijcst wynik egzaminu dojrzalosci zjqzyka polskiego,



. w przypadku niezdawania iQzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystQpuje do egzamrnu

ustnego z jQzyka polskiego.

Wydzial Prawa

Kierunek: Administracja
Przedmioty brane pod uwage w postppowaniu lrwalifikacyjnym:
c hisktria, wiedat o spoleczertstwie, jgzyk polski, malenmlyko
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now{ maturt" i kandydaci posiadajqcy dyplom European Baccalaureaie (EB):
r podstaw4 kwa lifikacj i -jest wynik egzaminu maturalnego zjednego zjednego przedmiotu do wyboru sposrod

nastEpujEcych: historia, wiedza o spoleczeistwie, .lqzyk polski, matematyka - poziom podstawowy lub

rozszqrzony.
Kandydaci, kt'rzy x)ali,,stare maturf" i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za

granic4:
. podstawq krvalifikacji jest wynik egzaminu doirzalo6ci z jednego przedmiotu do wyboru spoSr6d

nastgpu.iqcych; historia, wiedza o spoleczeristwie.
Kandydaci, ktdrzy zdali Maturt MiQdzynarodowq (lB):
c podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z historii poziom nizszy (SL) lub poziorn wyzszl

(HL),

Kierunek: Bezpieczeristwo narodowe
Przedmioty brane pod uwag? w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
. hisktria, wiedzt o spoleczertstuie, jgzyk polski, malemflllka
Kandydaci, ktorzy zdali,,now4 maturg" i kandydaci posiadajqcy dyplom EuroPean Baccalaur€ate (EB):
. podstawq kwalifikacji .jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do ulboru spo(r6d

nastgpuj4cych: historia, wiedza o spoleczeistwie, -iEzyk polski, matematyka poziom podstawowy lub

tozszefzony
Kandydaci, kl.brzy zdali,,star4 maturp" i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za

granrce:
. podstaw4 kwalifikac-ji jest wynik egzaminu dojrzalosci z jednego przedmiotu do wyboru sposr6d

nastQpuiEcych: historia, wiedza o spoleczenstwie.
Kandydaci, ktrirzy zdali Mature Migdzynarodowq (lB):
r podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z historii poziom nizszy (SL) lub poziom wy2szy

(HL),

Kierunek: Europeistyka
Przedmioty brane pod uwag? w post?powaniu kwalifikacyjnym:
. hislofia, wiedza o spqleczeistwie, jgzyk pols*i,jgxyk obcy, mfllem(Aka
Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 maturQ" i kandydaci posiadaj4cy dyplom European Baccalaureate (EB):
. podstawE kwalifikacji .jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spoSrod

nastQpujqcych; historia. wiedza o spoleczenstwie, jqzyk polski. iqzyk obcy, matematyka poziom
podstawou'y lub rozsz-erzony.

Kandydaci, ka'rzy z.l^li,,stara maturf" i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za

granic4:
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci z iednego przedmiotu do wyboru spoSrod

nastqpu-iEcych: historia. wiedza o spoleczenstwie.
Kandydaci, ktrirzy zdali Maturg Miedzynarodow4 (lB):
. podstawE kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z historii poziom niZszy (SL) lub poziom wy2szy

(H t,).

Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie

Kierunek: Ekonomia
S$iadectwo dolrzalo(ci lub dokumenty uznane za rownowazne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos

atestatas uprawniaj4 do ubiegania siQ o przyjQcie na studia.



Przedmioty brane pod uwagp w postppowaniu kwalifikacyjnym:
. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki - poziom szkolny lub

panstwowy,
o w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie panstwowym lub szkolnym

z matematyki bgdzie brana pod uwagg ocena koircoworocma uzyskana na Swiadectwie dojrzaloSci

z tego przedmiotu,
. niepunktowane kryterium dodatkowe - ocena z iEzyka polskiego na Swiadectwie dojrzalo(ci

(akccptowana ocena koicoworoczna),
. w przypadku braku oceny z jgzyka polskiego na swiadectwie dojrzaloSci kandydata obowiqzuje

sprawdzian ze znaj omoSci j gzyka polskiego.
W przypadku kandydatow posiadaj4cych obywatelstwo inne niz polskie lub litewskie decyzjq o przyjEctu na

studia podeimuje Rektor U\ryB w porozumieniu z Dziekanem Wydzialu Ekonomiczno-lnformatycznego.
Spos6b przeliczania punkt6w:

. wynik maturalnego egzaminu paistwowego wyrazony w punktach stanowi liczbQ punktow
w postqpowaniu kwalilikacyjnym, powiEkszony o liczbg 13,

. wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrazony w punktach stanowi liczbQ punkt6w
w postQpowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy Swiadectw dojrzalo5ci uzyskanych przed rokiem 20ll).
Oceny koricoworoczne uzyskane na Swiadectwie dojrzaloSci wyrazone w punktach (w przypadku braku

wyniku egzaminu panstwowego lub szkolnego) dzielimy przez 2,
. maksymalna liczba punkt6w uzyskanych z jednego przedmiotu wynosi I l 3

Swiadectwo dojrzalosci uzyskane przed rokiem | 990:
Wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny koricoworoczne uzyskane na Swiadectwie dojrzalo3ci wyrazone w

punktach mnozymy przez 2.

Kierunek: Informatyka
Swiadectwo do.jrzaloSci lub dokumenty uznane za r6wnowazne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos

atestatas uprawniaj4 do ubiegania siE o przyjgcie na studia.

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalilikaryjnym:
. podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo(r6d

nastgpuj4cych: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka i technologie informacyjne pozrom

szkolny lub pafistwowy,
e w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie paistwowym lub szkolnym z

matematyki, fizyki i astronomii, informatyki i technologii informacyjnych bgdzie brana pod uwagE

ocena koicoworoczna uzyskana na Swiadectwie dojrzaloSci z tego przedmiotu,
. w przypadku gdy zasady rekrutacji przewiduiq alternatywQ wyboru przedmiotu kwalifikowany .iest

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

kandydata,
. niepunktou,ane kryterium dodatkowe ocena z jgzyka polskiego na Swiadectwie dojrzaloSci

(akceptowana ocena koricoworoczna).
. w przypadku braku occny z iqzyka polskiego na Swiadectwie dojrzaloSci kandydata obowi4zujc

sprawdzian ze znaj omo6c i .jgzyka polskiego.
W przypadku kandydatow posiadaj4cych obywatelstwo inne niz polskie lub litewskie decyzjg o przyjr;cru na

studia podejmuje Rektor UwB w porozumieniu z Dziekanem Wydzialu Ekonom iczno- Informatycznego.
Sposdb przeliczania punkt6w:

o wynik maturalnego egzaminu paristwowego wyrazony w punktach stanowi liczbQ punktow w
postQpowaniu kwalifikacyjnym, powigkszony o liczbE 13,

. wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrazony w punktach stanowi liczbQ punkt6w w postQpowantu

kwalifikacyjnym (dotyczy Swiadectw dojrzalo5ci uzyskanych przed rokiem 20ll). Oceny

koricoworoczne uzyskane na Swiadectwie dojrzalosci wyrazone w punktach (w przypadku braku
wyniku egzaminu paistwowego lub szkolnego) dzieltmy przez2,

r maksymalna liczba punkt6w uzyskanych w wyniku rekrutacji wynosi | 13.

Swiadectwo dojrzalosci uzyskane przed rokiem 1990:
wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny korlcoworoczne uzyskane na Swiadectwie dojrzalo6ci wyrazone w
punklach mnozymy przez 2.



1.3. Stacjonarne studia Il stopnia

rv\ y dzia I B iolo giczno-C hem iczny

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

studiow magisterskich) na kierunkach nalez4cych do obszaru nauk:
L przyrodniczych dziedzina nauk biologicznych (biochenria, biofizyka. biologia.

biotechnologia, ekologia, mikrobiologia, ochrona (rodowiska),

2. medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze tizycz,nel - dziedzina nauk nedycznych
(biologia medyczna, medycyna) I dziedzlna nauk farmaceutycznych,

3. rolniczych- lesnych i weterynaryjnych dziedzina nauk rolniczych (biotechnologia. ochrona i

kszlaltowanie Srodowiska), dziedzina nauk leinych (leSnictwo), dziedzina nauk

weterynaryjnych,
r kierunek preferowany biologia.

Kierunck: Chemia
W postppowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukodczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolitych

studiow magisterskich) na kierunkach nalez4cych do obszaru nauk (cislych dziedzina nauk chemicznych
(biochcmia, biotechnologia, chemia, technologia chemiczna),

. kierunek preferowany chemia

Kierunek: Ochrona Srodowiska
W postepowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoriczenia studiow pierwszego stopnia (studiow drugiego stopnia albo jednolitych

sludiow magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do dziedziny nauk:
L biologicznych, chemicznych oraz rolniczych (m.in. ochrona i ksztahowanie Srodowiska oraz

biotechnologia),
2. technicznych (inzynieria Srodowiska, biotechnologia),
3. o Ziemi (geografia. geologia, oceanologia),

o kierunek preferowany ochrona Srodowiska.

Kierunek: Environmental Protection
studia prowadzone w jgzyku angielskim
W postgpowaniu lrwalifikacyjnym bgdq brane pod uwag?:
. dyptom ukoriczenia studiow pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolitych studi6w

magisterskich) na kierunkach nalezqcych do dziedziny nauk:
L biologicznych. chemicznych oraz rolniczych (m.in. ochrona i ksztaltowanie Srodowiska oraz

biotechnologia),
2. technicznych (inZynieria Srodowiska oraz biotechnologia),
3. o Ziemi (geografia, geologia, oceanologia).

Wydziaf Ekonomii i Zarz4dzania

Kierunek: Ekonomia
W postppowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoriczenia studiow pierwszego stopnia (studiow drugiego stopnia albo jednolitych

studi6w magisterskich) na kierunkach nalez4cych do dziedziny nauk ekonomicznych,
r Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.



Kierunek: Ekonomiczno-prawny (pod u,arunkien okre.(lania przez Senut Uu,B e/ekt6u,

ks:tolcenia i wyru2eniu zgocly na prowadzenie kierunku studi6v)
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bpd4 brane pod uwagp:
. ocena na dyplomie ukoriczenia studiow pierwszego stopnia (studiow drugiego stopnia albojednolitych

studiow magisterskich) na kierunkach nale24cych do dziedziny nauk ekonomicznych lub dziedziny nauk
prawnycn,

o Srcdnia arytmetyczna ocen ze studi6w.

Kierunek: M ipdzynarodowe stosunki gospodarcze
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo .iednolitych

studiow magisterskich) na kierunkach nalez4cych do dziedziny nauk ekonomicznych,
. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

Kierunek: International Economic Relations
Studia prowadzone w jpzyku angielskim
w postfpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. nabor na podstawie zloZonych wymaganych dokument6w,
. dypionr ukoriczenia studiow pierwszego stopnia (studiow drugiego stopnia albo jednolitych studi6w

magisterskich) na kierunkach nalez4cych do dziedziny nauk ekonomicznych.

Kierunek: Zarz4dzanie
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagp:
. ocena na dyplomie ukorlczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolitych

studi(iw magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do dziedziny nauk ekonomicznych.
. Srednia arytmetyczna occn ze studi6w.

Wydzial Filologiczny

Kierunek: Filologia
Specjalno56: lilologia bialoruska
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bpd4 brane pod uwagp:
- w przypadku absolwent6w studiow pierwszego stopnia kierunku: filologia, w zakresie specjalno5ci filologia
bialoruska:
o ocena na dyplomie ukoriczenia studiow,
. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
- w przypadku absolwent6w innych kierunkow z obszaru nauk human istycznych, ktorzy wykaz4 sig praktyczn4
znajomodci4 jgzyka bialoruskiego na poziomie Cl wedlug Europejskiego Systemu Opisu Ksztalccnia
JQzykowego Rady Europy:
. ocena z egzaminu wstgpnego w jgzyku bialoruskim z wiedzy filologicznei (program studi6w I stopnia).

Kierunek: Filologia
SpecjalnoS6: filologia bialoruska z jgzykiem angielskim
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagp:
- w przypadku absolwent6w studiow pierwszego stopnia kierunku: filologia, w zakresie specjalnoSci filologia
bialoruska z.iEzykiem angielskim:
. occna na dyplomie ukonczenia studi6w,
. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
- w przypadku absolwentow innych kierunkow z obszaru nauk humanistycznych, kt6rz) wykaze si9 praktycznq
znajomosci4 .jEzyka bialoruskiego na poziomie Cl wedlug Europejskiego Systemu Opisu Ksztalcenia
Jgzykowcgo Rady Europy ijEzyka angielskiego na poziomie 82 wedlug ESOKJ:
. ocena z egzaminu wst9pnego w igzyku bialoruskim i angielskim z wiedzy filologicznei (program studiow I

stoon la ).

Kierunek: Filologia
Specjalno56: filologia rosyjska



W postgpowaniu kwalifikacyjnym bpd4 brane pod uwagg:
- w przypadku absolwentow studiow pierwszego stopnia kierunku: filologia, specialnoSci:

filoLogia rosyjska. filologia rosyjska zjgzykiem angielskim, lilologia rosyiska komunikacia jqzykowa w sferze

biznesu lub innych specjalnoSci z zakresu filologii rosyjskiej;
. ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w,
. Srednia arytmetyczna ocen ze studiow,
- w przypadku absolwent6w innych kierunk6w z obszaru nauk humanistycznych, kt6rzy wykazq siQ praktyczn4

zna.jomoSci4 jEzyka rosyjskiego na poziomie C I wedlug Europejskiego Systernu Opisu Ksztalcenia JEzykowego

Rady Europy:
. ocena z egzaminu wstgpnego wjgzyku rosyjskim z wiedzy filologicznej (program studiow I stopnia)

Kierunek: @tl,to,rorrlq
Specjalno66: pyccKas Qn,ro,rorun
W postepowaniu kwalilikacyjnym bgd4 brane pod uwagt:
dyplom ukoriczenia studi6w wyzszych kierunku: filologia, specjalno6ci:

filologia rosyjska, filologia rosyjska z jgzykiem angielskim, filologia rosyjska komunikacja.jEzykowa w sferze

biznesu lub innych specjalnoSci z zakresu filologii rosyjskiej

Kierunek: Filologia
Specjalno56: filologia rosyjska z jpzykiem angielskim
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagp:
- qi przypadku absolwentow srudiow pierwszego stopnia kierunku filologia, specjalnodi filologia rosyjska z
jqzykiem angielskim:
. ocena na dyplornie ukoticzenia studi6w,
o .(rednia ocen ze studiow,
- w przypadku absolwentow innych kierunk6w z obszaru nauk humanistycznych, kt6rzy wykaz4 siQ praktycznq

znajomoSci4 j Ezyka rosyjskiego na poziomie CI wedlug Europejskiego Systemu Opisu Ksztalcenia JEzykowego

Rady Europy ijqzyka angielskiego na poziomie 82 wedlug ESOKJ:

. ocena z egzaminu \rystgpnego w jgzyku rosyjskim i angielskim z wiedzy filologicznej (program studitiw I

stoDnla).

Kierunek: Filologia polska
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bpd4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukonczenia studi6w pierwszego stopnia (studiow drugiego stopnia albo jednolitych

studi6w magisterskich) na kierunkach nalezAcych do dziedziny nauk humanistycznych lub dziedziny nauk

spolecznych,
. Srednia arytmetyczna ocen ze studiow,
o kierunek pref'erowany - filologia polska,
. obligatoryjna rozmowa kwalifikacyjna w odniesieniu do osob, ktore nie koirczyly filologii polskiej

Wydzial Historyczno-Socjologiczny

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

studi6w rragisterskich) na kierunkach nalez4cych do jednego z obsz,ar6w nauk: humanistycznych,

spolecznych, scislych, przyrodniczych, medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze lizycznej.

. srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

Kierunek: Historia
W post?powaniu kwalifikacyjnym bpd4 brane pod uwage:
. ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia (sludiow drugiego stopnia albo jednolitych

studi6w magisterskich) na kierunkach nalez4cych do obszaru nauk humanistycznych lub obszaru nauk

spolecznych,
. Srednia arytmetyczna ocen ze studiow.



Kierunek: Socjologia
W postgpowaniu kwalifrkacyjnym bpdQ brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolitych

studiow magisterskich) na kierunkach nale24cych do jednego z obszar6w nauk: human istycznych,

spolecznych, Scislych. przyrodniczych, medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizyczne-i, sztuki.

o Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

Kierunek: Stosunki migdzynarodowe
W postppowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwag?:
. ocena na dyptorrie ukoirczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo .jednolitych

studiow nragisterskich) na kierunkach nalez4cych do obszaru nauk humanistycznych lub obszaru nauk

spolecznych.
o Srednia arytmetyczna ocen ze studiow.

Wydzial Fizyki
Kierunek: Firyka
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukohczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo .iednolitych

studiow magisterskich) kierunkow nalez4cych do jednego z obszar6w nauk: 6cislych. przyrodniczych,

tcchnicznych, spolecznych. medycznych inauk o zdrowiu.
. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

Wydzial MatematYki i InformatYki

Kierunek: Informatyka
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bpd4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolitych

studiow magisterskich) na kierunkach nale24cych do obszaru nauk Scislych lub obszaru nauk technicznych,

. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
o kierunekpref'erowany informatyka.

Kierunek: Matematyka
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagp:
. ocena na dyplomie ukohczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolitych

srudiow magisterskich) na kierunkach nalet4cych do obszaru nauk Scislych lub obszaru nauk technicznych,

. Srednia arylmetyczna ocen ze studiow.
o kicrunekprc[erowany matematyka.

Wydzial Pedagogiki i Psychologii

Kierunek: Pedagogika
2-letnie studia dla kandyclat6w posiadaj4cych tytul licencjata (magistra) uzyskany po ukoirczeniu studi6w na

kierunku pcdagogika lub na innym kierunku z obszaru i dziedziny nauk humanistycznych lub obszaru I

dziedziny nauk spolecznych.

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwage:
. ocena na dyplomie ukoriczenia studiow pierwszego stopnia (studiow drugiego stopnia albo jcdnolitych

studiow nagisterskich) na kierunku pedagogika lub na innym kierunku z obszaru idziedziny nauk

humanistycznych Iub z obszaru idziedziny nauk spolecznych,

. (rednia arytmetyczna ocen ze studi6w-



Kicrunek: Pedagogika
3-letnie studia dla kandydatow posiadaj4cych tytul licencjata (magistra) uzyskany po ukoiczeniu studi6w na

kierunku pedagogika tub na innym kierunku z obszaru i dziedziny nauk humanistycznych lub obszaru

i dziedziny nauk spolecznych bez przygotowania pedagogicznego.

Rekrutacja zawieszona

Kierunek: Polityka spoleczna
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagp:
. ocena na dyplonie ukoiczenia studi6w pierwszego (studiow drugiego stopnia albo jednolitych studiow

magistcrskich) kierunk6w nalezqcych do obszaru nauk humanistycznych lub obszaru nauk spolecznych

( m. in praca socj alna, ekonom ia. zarz4dzanie. pedagogika),

. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

Wydzial Prawa

Kierunek: Administracja
W post€powaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukorlczenia studi6w pierwszego stopnia (studiow drugiego stopnia albo jednolitych

studiow magisterskich) kierunkow nalezqcych do obszaru nauk spolecznych (m.in. adntinistracla,

europeistyka lub stosunki miEdzynarodowe),
. (rednia arytmetyczna ocen ze studiow,
o prelerowanykierunekstudi6w administracja.

Kierunek: Europeistyka
W postqpowaniu kwalifikacyjnym bpd4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studiriw drugiego stopnia albo .iednolitych

studiow magisterskich) kierunk6w naleZ4cych do obszaru nauk spolecznych lub obszaru nauk

humanistycznych (m.in. europeistyka, stosunki migdzynarodowe. politologia. administracja. socjologia.

historia),
o Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
o preferowany kierunek studiow - europeistyka.

Kierunck: European Studies
Studia prowadzone w jgzyku angielskim i jpzyku rosyjskim
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
c nab6r na podstawie zlozonych wymaganych dokument6w.
. dyplom ukonczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo .iednolitych studi6w

magisterskich) kierunk6w naleZqcych do obszaru nauk spolecznych lub obszaru nauk humanistycznych

(m.in europeistyka, stosunki miQdzynarodowe, politologia. administracja. socjologia' historia).

2. Studianiestacjonarne

2.1. Niestacjonarne jednolite studia magisterskie

Wydzial Prawa

Kierunek: Prawo
W postppowaniu kwalifikacyjnym bpdq brane pod uwagg:
. nabor na podstawie zlo2onych wymaganych dokumentow.

2.2. Niestacjonarne studia I stopnia

Wydzial Biologiczno-Chemiczny

Kierunck: Ochrona Srodowiska



Rekrutacja zawieszona.

Wydzial Ekonomii i Zarz4dzania

Kierunek: Ekonomia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bpd4 brane pod uwagp:
. nabor na podstawie zlozonych wymaganych dokumentow.

Kierunek: Ekonomiczno-prawny
W posttpowaniu kwalilikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. nabor na podstawie zlozonych wymaganych dokument6w.

Kierunek: Migdrynarodowe stosunki gospodarcze
W postgpowaniu kwalilikacyjnym bpd4 brane pod uwagg:
o nab6r na podstawie zlozonych wymaganych dokument6w

Kierunek: Zarz4dzanie
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
o nab6r na podstawie zlo2onych wymaganych dokumentow

Wydzial Filologiczny

Kierunek: Filologia
SpecjalnoS6: fi lologia angielska
Przedmioty brane pod uwagp w postgpowaniu kwalifikaryjnym:
c jgzyk angielski
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowQ matur€" i kandydaci posiadajQcy dyplom European Baccalaureate (EB):

. podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego poziom podstawowy lub

rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,stare maturQ":
r podstawq kwalifikacj i jest wyn ik egzam inu doj rzaloSci z j gzyka angielskiego.

Kandydaci, ka'rzy zdali MaturQ MiQdzynarodowq (lB):
. podstawE kwalifikacji .iest wynik egzaminu maturalnego z jEzyka angielskiego poziom nizszy (SL) lub

poziom wyzszy (HL).
Kandyrlaci posiadajqcy Swiadectwo dojrza loSci uzyskane za granicq:
o podstawE kwalifikacjijest wynik egzarninu dojrzalo5ci zjEryka angielskiego.

. W przypadku niezdawania jgzyka angielskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystQpuje

do egzaminu ustnego z.iQzyka angielskiego.

Kierunek: Filologia
Specjalno66: fi lologia bialoruska
Przedmioty brane pod uwagg w postepowaniu kwalifikacyjnym:
o jgtyA polski. j1lzyk biohruski
xanoyoaci, kt6rzy zdali,,now4 mature" i kandydaci posiadajecy dyplom European Baccalaureate (EB):

. podsraw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jpzyka polskiego lub jEzyka bialoruskiego

poziom podstawowy lub rozszerzony-

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,starA maturg":
. podsraw4 kwalifikacj i jesr wyn ik egzam inu dojrzalo6ci z jEryka polskiego lub jEzyka b ialoruskiego.

Kandydaci, ktirzy zdtli MaturQ MiQdzynarodowq (lB):
. podslaw4 kwalifikacii jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jEryka polskiego.

Kandydaci posiadajecy Swiadectwo dojrzalosci uzyskan€ za granica:
o podstaw4 kwalifikac.ji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jEryka polskiego lub jqzyka bialoruskiego.

o W przypadku braku oceny/wyniku z jEzyka polskiego lub jEzyka bialoruskiego na Swiadectwie dojrzalo(ci

kandy;at przystepuie do egzaminu ustnego z jgzyka polskiego lub jEzyka bia.loruskiego do wyboru przez

kandydata.



Kierunck: Filologia
Specjalno6d: filologia rosyjska
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
o jgz.yk polski, jgzyk rosl'jski
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowe mature" i kandydaci Posiadajqcy dyplom European Baccalaureate (EB):

. podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo(rod

nastgpuj4cych; jgzyk polski, jqzyk rosyjski - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,star4 matur€":
. podstawq kwalifikacji .iest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wybortt spo(rod

nastQpu.iQcych: jQZyk polski, jqzyk rosyjski.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Mifdzynarodowq (lB):
. podstaw4 kwalifikacji .jest wynik egzaminu maturalnego z jEzyka polskiego poziom nizszy (SL) lub

poziom wyzszy (l{L).
Kandydaci posiadajacy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granicq:
. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalodci z jednego przedmiotu do wyboru spo(rod

nastqpu.jqcych; jgzyk polski, jgzyk rosyjski.
. W przypadku braku oceny/wyniku z iqzyka polskiego lub jgzyka rosyjskiego na Swiadectwie dojrzalo(ci

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

kandydata.

Kierunek: Filologia
Specjalno3d: filologia rosyjska - komunikacja jgzykowa w sferze hiznesu

Przedmioty brane pod uwagg w post€powaniu kwalifikacyjnym:
c jgxyk polski, jgzyk rosyjski
Kandydaci, ktorzy zdali,,nowq maturQ" i kandydaci Posiadaj4cy dyplon European Baccalaureate (EB):

. podslaw4 kwalifikacji .lest wynik egzaminu maturalnego z .iednego przedmiotu do wyboru spo(rod

nastQpuj4cych: jqzyk polski, jEzyk rosyjski - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,starA mature":
. podstawq kwalifikacj i.iest wynik egzaminu doirzalosci zjpzyka polskiego lubjqzyka rosyiskiego

Kandydaci, ktbrzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (lB):
. podstawa kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jqzyka polskiego poziom nizszy (SL) lub

poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajecy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granicq:
. podstawE kwalifikac-ji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru spo(rod

nastQpujEcych; jQzyk polski, jqzyk rosyjski.
. W prrypadku braku oceny/wyniku z 1p4ka polskiego lub igzyka rosyjskiego na Swiadectwie dojrza'lo(ci

kandydat przystgpuje do egzanrinu ustnego zjgzyka polskiego lub rosyjskiego do wyboru przez kandydata.

Kierunek: Filologia polska
Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalilikacyjnym:
c jgayk polshi
Kandyrlaci, kt6rzy zdali,,nowa maturQ" i kandydaci posiadaj4cy dyplom European Baccalaureate (EB):

. podstawq kwalifikacji .iest wynik egzaminu maturalnego z jqzyka polskiego poz-iom podstawowy lub

rozszerzony.
Kandldaci, kt'rzy zdali,,stare mature":
o podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo5ci zjgzyka polskiego.

Kandydaci, kt6rzy zdali Matur€ Migdzynarodowe (lB):
. podstawq kwalifikacji .jest wynik egzaminu maturalnego z jqzyka polskiego poziom niZszy (SL) lub

poziom wyZszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo3ci uzyskane za granic4:
o podstaw4 kwa lifikac ii .iest wyn ik egzam inu dojrzalo5c i z jEzyka polskiego.

o W przypadku niezdawania jEzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystQpuje do egzaminu

ustnego z.jgzyka polskiego.



Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Przedmioty brane pod uwag€ w postgpowaniu kwalifikaryjnym:
. jgxyk polski
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq maturp" i kandydaci posiadajAcy dyplom European Baccalaureate (EB):
. podstaw4 kwalifikacii -jest wynik egzaminu maturalnego z jEzyka polskiego poziom podstawowy lub

tozszcrzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,stare maturt":
o podstaw4 kwalilikacj i jest wynik egzaminu dojrzalosci zjEzyka polskiego.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Miedzynarodow{ (lB):
. pedslawq kualifikacli jest wynik egzaminu maturalnego z jqzyka polskiego poziom nizszy (Sl-) lub

pozionr wyzszy (tlL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo6ci uzyskane za granic4:
o podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzarninu dojrzaloSci zjQzyka polskiego
o W przypadku niezdawania jEzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przysrQpuje do egzaminu

ustnego z -iQzyka polskiego.

Wydzial Historyczno-Sociologiczny

Kierunek: Historia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bpd4 brane pod uwagg:
o nabor na podstawie zloZonych wymaganych dokumentdw do wyczerpania limitu mieisc

Kierunck: Socjologia
W postppowaniu kwalifikacyjnym bpd4 brane pod uwagp:
. nabor na podstawie zlozonych wymaganych dokument6w do wyczerpania limitu miejsc

Kierunek: Stosunki migdrynarodowe
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bpdq brane pod uwagp:
e nabor na podstawie zlozonych wymaganych dokument6w do wyczerpania limitu miejsc

Wydzial Fizyki

Kierunek: Fizyka
Rekrutacja zawieszona

Wydzial MatematYki i InformatYki

Kierunek: Informafyka
Przcdmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
. malenaryka, Jizyka i aslronomiu, Jizyko, informdyka
Kandydaci, ktrirzy zdali ,,nowq maturt" i kandydaci PosiadajAcy dyplom European Baccalaureate (EB):
. podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo(rod

nastQpui4cych: matcmatyka. fizyka iastronomia, informatyka poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,stara maturg":
. podsraw4 kwalifikacii jest wynik egzaminu dojrzalosci z jednego przedmiotu do wyboru spo(rod

naslQpujEcych: matemalyka, fi zyka. fi zyka i astronomia, inlormatyka'
Kandydaci, kt rzy zdali MaturQ Mitdzynarodowq (lB):
. podstaw4 kwalifikac.ii jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo(rod

nastQpuiqcych: matematyka, fizyka, infbrmatyka poziom nizszy (SL) lub poziom wyTszy (llL).
Kandydaci posiadajecy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granicq:
o podstawq kwalifikacii .iest wynik egzaminu dojrzalosci z jcdnego przedmiotu do wyboru sposrod

nastQpujAcych: matematyka, fi zyka, informatyka.



Kierunek: lnformatyka i ekonometria
Przedmioty brane pod uwagp w postppowaniu kwalifikacyjnym:
. matemfllyka,informaty*a
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowQ maturp" i kandydaci posiadajqcy dyplom European Baccalaureate (EB):
. podstaw4 kwalifikacii .jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spoSr6d

nastqpujqcych: matematyka, inlbrmatyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,starq maturp" i kandydaci posiadajecy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za

granlcq:
. podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu do.irzalodci z jednego przedmiotu do wyboru spo6rod

nastQpuj4cych : matcmatyka, infbrmatyka.
Kandydaci, kt6rzy zdali Matur€ Mipdzynarodowq (lB):
o podstaw4 kwalitikacji jest wynik egzaminu maturalnego z .iednego przedmiotu do wyboru spo6rod

nastQpu-iEcych: matematyka, inlbrmatyka poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL)

Kierunek: Matematyka
Przedmioty brane pod uwagp w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
. matema\tku
Kandydaci, kt'rzy zdali,,nowe matur$" i kandydaci posiadajqcy dyplon European Baccalaureate (EB):
. podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki poziom podstawowy lub

rozszerzony.
Kandydaci, kairzy zd,ali,,starA maturt" i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za

granic4:
r podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalosci z matematyki.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturt Migdzynarodowq (lB):
. podstaw4 kwalifikacji jcst wynik egzaminu maturalnego z matematyki poziom nizszy (SL) lub pozrom

wyzszy (HL).

Wydzial Pedagogiki i Psychologii

Kierunek: Pedagogika
W postepoweniu kwalilikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
. nabor na podstawie zlozonych wymaganych dokumenlow

Kierunek: Pedagogika
Studia dla Polak6w z Bialorusi
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bpd4 brane pod uwagg:
r praca pisemna 40 pkt.
. rozmowa kwalifikacyjna 30 pkt.
c ..zero" punktow uzyskanych za praca pisemn4 dyskwalifikuje kandydata.

Aby mozna bylo uznai, iZ kandydat zdal egzamin wstppny z wynikienr pozytywnym, przyjmuje sig jako

konieczne minimum uzyskanie 30 punktow na 70 moZliwych.

Kierunek: Praca socjalna
W postfpowaniu kwalifikacyjnym bpdq brane pod uwagg:
o nabor na podstawie zlozonych wymaganych dokumentdw.

Wydzial Prawa

Kierunek: Administracja
W postgpowaniu kwalilikacyjnym bpd4 brane pod uwag€:
. nab6r na podstawie zlozonych wymaganych dokumentow.



Kierunek: Bezpieczef stwo narodowe
W postgpowaniu lrwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
o nabdr na podstawie zloZonych lrrymaganych dokumentow

Kierunek: Europeistyka
W postppowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagp:
o nabor na podstawie ztozonych wymaganych dokumentow.

2.3. Niestacjonarne studia II stopnia

Wydzial Biologiczno-Chemiczny

Kierunek: Ochrona Srodowiska
Rekrutacja zawieszona.

Wydzial Ekonomii i Zarz4dzania

Kicrunek: Ekonomia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bpd4 brane pod uwagg:
o nabor na podstawie zlozonych wymaganych dokumentow,
. dyplom ukoriczenia studiow pierwszego stopnia (studiow drugiego stopnia albo jednolitych studi6w

magisterskich) na kierunkach nalez4cych do dziedziny nauk ekonomicznych

Kierunek: Ekonomiczno-prawny (pod warunkiem okreilenia przez Senal UwB efektiw

ksztalcenia i wyra2enia zgody na prou,adzenie kierunku studi6u)
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagp:
. nabor na podstawie zloZonych wymaganych dokumentow,
. dyplom ukonczenia studiow pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolitych studi6w

magisterskich) na kierunkach nalez4cych do dziedziny nauk ekonomicznych lub dziedziny nauk prawnych.

Kierunek: Mipdrynarodowe stosunki gospodarcze
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bpdq brane pod uwagg:
r nab6r na podstawie zloinnych wymaganych dokument6w,
. dyplom ukoiczenia studiow pierwszego stopnia (studiow drugiego stopnia albo jednolitych studi6w

magisterskich) na kierunkach nalez4cych do dziedziny nauk ekonomicznych.

Kierunek: Zarzqdzanie
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. nabor na podstawie zlozonych wymaganych dokumentow,
. dyplom ukohczenia studiow pierwszego stopnia (studiow drugiego stopnia albo .iednolitych studiow

magisterskich) na kierunkach nalezqcych do dziedziny nauk ekonomicznych.

Wydzial Filologiczny

Kierunek: Filologia
Specjalno56: fi lologia angielska
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bpdq brane pod uwagg:
. occna na dlplomie ukoticzenia studiow pieruszego stopnia.

r Srednia arvtmetvczna ocen ze studi6w,



. kierunek preferowany - filologia angielska.

Kierunek: Filologia
Specjalno6d: fi lologia bialoruska
W postepowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagp:
- w prrypidku absolwent6w studiow pierwszego stopnia kierunku: filologia, w zakresie specjalno6ci: filologia

bialoruska:
o ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w,
. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
- w przypadku absolwentow innych kierunk6w z obszaru nauk humanistycznych, kt6rzy wykazq si8 praktycznq

znajomosci4 jgzyka bialoruskiego na poziomie Cl wedlug Europejskiego Systemu Opisu Ksztalcenia

Jgzykowego Rady Europy;
. ocena z egzaminu wstQpnego w iQzyku bialoruskim z wiedzy filologicznei (program studi6w I stopnia).

Kierunek: Filologia
Specjalno66: fi lologia rosyjska
W post?powaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
- w przypadku absolwentow studi6w Pierwszego stopnia kierunku: filologia' specjalno5ci:

filologia rosyjska, filologia rosyjska zjqzykiem angielskim, filologia rosyjska - komunikacja jgzykowa w sferze

biznesu lub innych specjalnoSci z zakresu filologii rosyjskiej:
. ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w,
. srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
- w przypadku absolwent6w innych kierunk6w z obszaru nauk humanistycznych. kt6rzy wyka24 sie praktycznq

znajomosc iE jQzyka rosyjskiego na poziomie Cl wedlug Europejskiego Systemu Opisu Ksztalcenia JQzykowego

Rady Europy:
. ocena z egzaminu wstQpnego w iEzyku rosyjskim z wiedzy filologicznei (program studiow I stopnia)

Kierunek: Filologia polska
W postepowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagp:
. ocena na dyplomie ukoriczenia studiow pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolitych

studi6w magisterskich) na kierunkach nale24cych do dziedziny nauk humanistycznych lub dziedziny nauk

spolecznych,
o Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
. kierunek preferowany filologia polska,
. obligatoryina rozmowa kwalifikacyjna w odniesieniu do os6b, kt6re nie koriczyly filologii polskiej.

Kierunek studitiw: Kulturoznawstwo
Nab6r na podstawie zloZenia wymaganych dokum€nt6w - do wyczerpania limitu miejsc: absolwenci

kulturoznawstwa i innych kierunkow z obszaru nauk humanistycznych lub z obszaru nauk spolecznych.

Wydzial Historyczno-Socjologiczny

Kierunek: Filozofia
w posappowaniu kwalifikacyinym bgdq brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studiow drugiego stopnia albo jednolitych

studi6w magisterskich) na kierunkach nalei4cych do jednego z obszaru nauk: humanistycznych.

spolecznych, Scislych, przyrodniczych, medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznei,
. Srednia arytmetyczna ocen ze studiow.

Kierunek: Historia
W post?powaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukohczenia studi6w pierwszego stopnia (studiow drugiego stopnia albo .jednolitych

studi6w magisterskich) na kierunkach nalezacych do obszaru nauk humanistycznych lub obszaru nauk

spolecznych,
. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.



Kierunek: Socjologia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukorlczenia studiow pierwszego stopnia (studiow drugicgo stopnia albo jednolitych

studiow magisterskich) na kierunkach nalezqcych do jednego z obszaru nauk: humanistycznych.
spolecznych. Scislych, przyrodniczych. medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. sztuki.

. Srednia arytmetyczna ocen ze studiow.

Kierunek: Stosunki migdzynarodowe
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagP:
. ocena na dyplomie ukoiczenia studiow pierwszego stopnia (studiow drugiego stopnia albo.iednolitych

studiow magisterskich) na kierunkach nalcz4cych do obszaru nauk humanistycznych lub obszaru nauk

spolecznych.
. Srednia arytmetyczna occn ze studiow.

Wydzial Firyki

Kierunek: Firyka
Rekrutacja zawieszona

Wydzial MatematYki i InformatYki

Kierunek: Informatyka
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bpdq brane pod uwagp:
. ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolitych

studiow magistcrskich) kierunk<iw nalezEcych do obszaru nauk (cislych lub obszaru nauk technicznych,

. Srednia arytmetyczna ocen ze studiow,

. kierunekpref'erowany informatyka.

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

studio!r,magistcrskich) na kierunkach nateZEcych do obszaru nauk Scislych lub obszaru nauk technicznych.

. Srednia arytnretyczna ocen ze studiow.

. kierunekpreferowany matematyka.

Wydzial Pedagogiki i Psychologii

Kierunek: Pedagogika
2-letnie studia dla kandydatow posiadaj4cych tytul licenc.iata (magistra) uzyskany po ukorlczeniu studiow na

kierunku pedagogika lub na innym kicrunku z obszaru i dziedziny nauk humanistycznych lub obszaru i

dziedziny nauk spolecznych.

W postepowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
. nabor na podstawic zlozonych wymaganych dokumentow,
. dyplom ukorlczenia studi6w pierwszego stopnia (studiow drugiego stopnia albo jednolitych studiow

magisterskich) na kierunku pedagogika lub na innym kierunku nalezqcym do obszaru i dziedziny nauk

humanistycznych lub obszaru i dziedziny nauk spolecznych.

Kierunek: Pedagogika
3-lcrnie studia dla kandydatow posiadaj4cych tytul licencjata (magistra) uzyskany po ukoriczeniu studiow nr
kierunku pedagogika lub na innym kierunku z obszarr i dziedziny nauk humanistycznych lub obszaru

i dziedziny nauk spolecznych bez przygotowania pedagogicznego

Rekrutacja zawieszona

Kierunek: Pedagogika
Studia dla Polakow z Bialorusi



W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
r nab6r na podstawie zlozonych wymaganych dokument6w,
. dyplom ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo .iednolitych studiow

nragisterskich) na kierunku pedagogika lub na innyn kierunku naleZ4cym do obszaru dziedziny nauk

humanistycznych lub obszaru i dziedziny nauk spolecznych.

Kierunek: Polityka spoleczna
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. nabor na podstawie zlozonych wymaganych dokumentow,
. dyplorn ukoriczenia studiow pierwszego (studi6w drugiego stopnia albo jednolitych studiow magistcrskich)

kierunkow naleZilcych do obszaru nauk humanistycznych lub obszaru nauk spolecznych (m.in. praca

soc jalna. ekonomia. zarzqdzanie, pedagogika).

Wydzial Prawa

Kierunek: Administracja
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
o nabor na podstawie zlozonych wymaganych dokument6w,
. dyplorn ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo .iednolitych studiow

magisterskich) kierunk6w naleZ4cych do obszaru nauk spolecznych lub obszaru nauk humanistycznych

(nl.in. administrac.ia. europeistyka, stosunki migdzynarodowe)

Kierunek: Bezpieczef stwo narodowe
W postgpowaniu lrwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagp:
. nab6r na podstawie zlozonych wymaganych dokument6w.
. dyplom ukoiczenia studi6w picrwszego stopnia (studi6w drugiego stoPnia albo jednolirych studiow

magisterskich) kierunk6w nalezqcych do obszaru nauk spolecznych lub obszaru nauk humanistycznych
(m.in. bezpieczehstwo narodowe, bezpieczeistwo wewnQtrzne. prawo, administracja. europeistyka, stosunki

migdzynarodowe).

Kierunek: Europeistyka
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. nabor na podstawie zlozonych wymaganych dokument6w,
. dyplom ukofrczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6\ry drugiego stopnia albo jednolitych studiow

magisterskich) kierunkriw naleZ4cych do obszaru nauk spolecznych lub obszaru nauk humanistycznych

(m.in. curopeistyka. stosunki miqdzynarodowe, politologia, administracja, socjologia, historia)

nalu mstoku


