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Od wydawcy

Matura 2022 – z zasadami prawie niezmiennymi
od 20 lat – nie będzie już dla nikogo niespodzianką, ale
to nie znaczy, że można ją zlekceważyć. Tym bardziej,
iż to od jej wyniku zależy swoboda w doborze dalszej
edukacyjnej drogi. Podejmujemy w tej publikacji kwestie,
które są ważne dla stworzenia indywidualnej strategii
maturalno-rekrutacyjnego roku:
Jak podejść do matury, aby to, czego się nauczysz,
przełożyło się na dobór studiów,
które polubisz i pracy, o której marzysz?
Jak szukać – pod kątem samowiedzy o swoich
mocnych stronach i z kompletem konkretnych zainteresowań – tych propozycji studiów, które są „uszyte”
w zgodzie z Twoim potencjałem?
Czym warto się inspirować w poszukiwaniu i doborze nie tylko uczelni i kierunku, ale
także miasta/kraju, w którym przyjdzie Ci spędzić kilka lat studenckiego życia?
Informator jest uniwersalnym pomocnikiem dla wszystkich maturzystów, ale właśnie Ty
możesz znaleźć w nim swoją własną drogę w dobrym kierunku.
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MATURA 2022
Z MASKĄ LUB BEZ:

EGZAMIN
NA FINISZU

Tak się składa, że Twój egzamin maturalny zamyka nie tylko osobistą przygodę z czasem szkolnym, ale także aktualny rozdział w systemie egzaminów zewnętrznych, zgodny
z „przerobioną” właśnie do końca podstawą programową.
Twoi młodsi o rok koledzy zdawać już będą inną maturę,
podobno trudniejszą. Co z tego wynika?
Ponieważ lata w liceum/technikum przygotowały Cię dobrze
do tego, „co będzie na maturze”, czujemy się zwolnieni z obowiązku szczegółowego przypominania założeń egzaminu, oferując
w zamian pomoc w ustaleniu maturalnej strategii.
Jak podejść do matury, aby to, czego się nauczysz, przełożyło
się na dobór studiów, które polubisz, i korespondowało z pracą, o której marzysz?
Na początek warto rozprawić się z dylematem przerabianym
przez kolejne roczniki kończących szkołę średnią:
postawić na wariant „a nuż się uda”, mierzony przekroczeniem 30 proc. progu punktowego, by potem, w konsekwencji,
próbować dostać się na „jakieś studia”
czy
wybrać uczelnianą drogę w świadomie wybranym kierunku i dostosować do niej wkład pracy nad poszczególnymi przedmiotami – z założeniem, że włożona praca da najwyższą stopę zwrotu: prawo wyboru wśród naprawdę dobrych propozycji studiów.
My nie mamy wątpliwości – warto grać o najwyższą stawkę!
Matura nie jest bzdurą ani chorobą wieku młodzieńczego, przez
którą trzeba przejść. Jest – a właściwie może być – Twoją mapą
drogową na ścieżce rozwoju. No i otwiera drzwi dobrych uczelni…
Jaki będzie ten przedmaturalny rok i same egzaminy? Czy będzie
można spokojnie przygotować się do matury w szkole, z koleżankami i kolegami, czy, – oby nie! – zostaniemy wszyscy w kontakcie
tylko wirtualnym? Albo trochę tak i tak… W sumie spokój domowej
nauki także ma swoje plusy. Jedno jest pewne – w każdym wypadku z czekającej nas matury 2022 warto „zedrzeć maskę”, czyli
oswoić i zrozumieć wyzwanie.

•

fot. PAP

ÿ
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JAK UDŹWIGNĄĆ MATURĘ?
Rozmowa z dr. MARCINEM SMOLIKIEM, dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.



– „Jeszcze nie jest za późno, by odwołać egzaminy!”
się zaliczyć matury w pierwszym terminie, więc wynik podobny do ubie– apelowano nawet w kwietniu, gdy było już praktyczgłorocznego jest sukcesem tych młodych ludzi, którzy mimo pandemii
nie przesądzone, że matura odbędzie się w tradycyjnym,
w ogromnej większości solidnie się uczyli i sprostali wymaganiom. Oczymajowym terminie. W wielu krajach, na przykład na Słowawiście nie jesteśmy w stanie ocenić, jakie byłyby te wyniki, gdybyśmy nie
cji, we Francji, w Wielkiej Brytanii, egzaminy maturalne zostały
zrezygnowali ze sprawdzania części materiału, ale to, co było wymagaodwołane. Dlaczego nie poszliśmy za ich przykładem?
ne, zostało przez maturzystów opanowane w zadowalającym stopniu.
– To prawda, matury zostały odwołane w niektórych krajach i…
– Rezygnacja z części materiału zawartego w podstawie programowiększość z nich tego żałuje. Nie tylko dlatego, że ten egzamin to swewej sprawiła, że wartość tegorocznej matury bywa podważana.
go rodzaju cezura: od tego momentu biorę za siebie odpowiedzial– Uważam, że niesłusznie. Wszyscy znaleźliśmy się w innej, kompletność, mogę zrobić ze swoim życiem to, co uznam za właściwe. Gdybynie nieprzewidywalnej rzeczywistości pandemii i musieliśmy się do niej
dostosować. Jakoś nikogo specjalnie nie oburza na przykład, że urzędy
śmy posłuchali apeli o odwołanie matury, pozbawilibyśmy tego
przyjmowały interesantów w ograniczonym zakresie i załatwianie
ważnego doświadczenia dwa roczniki – ponad pół miliona młodych
spraw trwało dłużej, ale „pandemiczna” matura jest z automatu uznaludzi. Ale to oczywiście nie jedyny i nie najważniejszy powód, dla któwana za mniej wartościową.
rego egzamin, w ścisłym reżimie sanitarnym, został przeprowadzony.
– Słyszałam już retoryczne pytanie: co zrobimy z dwoma rocz– Nie chcieliśmy wracać do systemu rekrutacji na studia
nikami „wybrakowanych” maturzystów?
sprzed 2005 roku: egzaminów wstępnych, o których zdążyliśmy
– A co zrobimy w takim razie z dwoma rocznikami „wybrakowanych”
już zapomnieć.
studentów, którzy przecież także studiowali
– Gdyby nie było matury, te egzaminy muzdalnie? Co zrobimy z projektami realizowasiałyby wrócić. Odbywałyby się w nakładająDr Marcin Smolik, dyrektor CKE,
radzi maturzystom:
nymi wyłącznie online i milionami innych rzecych się terminach, według różnych zasad
Rozłóżcie sobie powtórki
czy, które musieliśmy robić w innych waruni wymagań, ustalanych przez każdą uczelnię.
kach
niż zwykle, więc może są trochę słabsze?
Kandydaci zapewne podróżowaliby na wyna osiem miesięcy, które
brane uczelnie, co zwiększyłoby ryzyko prze– Poradzimy sobie?
was dzielą od egzaminu!
noszenia zakażeń. Natomiast matura daje
– Jeśli będziemy chcieli, z pewnością!
każdemu, kto ją zdał, luksus aplikowania na dowolną liczbę kierunKształcenie studentów z tych dwóch roczników będzie wymagało więkków i uczelni, na jednolitych i znanych wcześniej zasadach, bez wyszego zaangażowania ze strony uczelni, ale też ci młodzi ludzie mają
chodzenia z domu.
znacznie większe doświadczenie w samodzielnej nauce, co przecież
– Egzaminy odbyły się w terminie, nigdzie nie doszło do powstabardzo przydaje się na studiach. Nie wszyscy tegoroczni maturzyści bęnia ogniska epidemii – to niewątpliwy sukces. Ale prawie entudą potrzebowali do studiowania znajomości ciągów matematycznych
zjastyczne oceny poziomu tegorocznej matury wyglądają
czy też zasad używania Past Continuous, ale jeśli będzie im to niezbędna urzędowy optymizm.
ne, to przecież taką wiedzę można uzupełnić, pogłębić.
– A ja nie rozumiem, dlaczego tak jest to odbierane. Obawialiśmy się,
– Wiemy już, że matura 2022 też będzie „ulgowa”.
że po ponad roku nauki zdalnej nawet 40 procentom zdających nie uda
– Będzie po prostu dostosowana do sytuacji uczniów, którzy już ma-

www.cke.gov.pl
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CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA (CKE) to
instytucja przygotowująca i organizująca zewnętrzny
system oceniania (egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny oraz egzamin zawodowy), we współpracy
z ośmioma Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi.
Do zadań CKE należy m.in.:
przygotowywanie i ustalanie materiałów egzaminacyjnych, w szczególności zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
przygotowywanie i ustalanie zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych
opracowywanie i ogłaszanie w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie CKE informatorów dot. egzaminów zewnętrznych

•
•
•

{

{

nizowanie druku i dystrybucji materiałów eg• zaorga
minacyjnych
lizowanie wyników egzaminów zewnętrznych
• ana
przy
nie, we współpracy z okręgowymi
• komigosjatomiwywa
egzaminacyjnymi, materiałów szkole-

•
•
•

niowych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów
współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie egzaminowania
inicjowanie lub organizowanie badań i analiz oraz
opracowywanie nowych rozwiązań w zakresie egzaminowania
ogłaszanie każdego roku w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie CKE:

komunikatu w sprawie harmonogramu przeº pro
wadzania egzaminów zewnętrznych

komunikatu w sprawie materiałów i przyborów
º po
mocniczych, z których można korzystać
na egzaminach zewnętrznych

komunikatu w sprawie szczegółowych sposoº bów
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
informacji o sposobie organizacji i przeprowaº dza
nia egzaminów zewnętrznych.

MATURA 2022

ją za sobą blisko półtora roku nauki zdalnej, a trudno przewidzieć, jak
będzie wyglądać kolejny rok szkolny. Podobnie jak w tym roku będą
obowiązywały wymagania egzaminacyjne, a nie podstawa programowa, natomiast wracamy do obowiązku zdawania jednego przedmiotu
dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W tym roku znakomita
większość maturzystów, mimo braku tego obowiązku, przystąpiła
do egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym,
tylko 15,5 procent zdających zrezygnowało z tego egzaminu. A co
do „ulgowych” wymagań, to powtarzam stale, że rzeczywiście rezygnujemy ze sprawdzania opanowania części materiału, ale resztę
sprawdzamy równie dokładnie jak podczas „normalnych” matur. Obrazowo mówiąc: wyjmujemy z 40-kilogramowego bagażu 5 kilogramów, natomiast pozostałe 35 kilogramów trzeba dalej dźwigać.
– No właśnie: jak je udźwignąć w sytuacji, gdy przebieg najbliższego roku szkolnego jest wielką niewiadomą?
– Po pierwsze, choć to mało odkrywcze, rozłożyć sobie powtórki
na osiem miesięcy, które we wrześniu dzieli maturzystów od egzaminu. Trzeba koniecznie przeczytać ze zrozumieniem wymagania egzaminacyjne, w razie potrzeby skonsultować się z nauczycielem, sięgnąć do podręczników i notatek z lekcji. Można wykorzystać
wymagania jako „listę kontrolną” materiału do powtórzenia.
– Rozwiązywanie przykładowych arkuszy maturalnych to dobry pomysł? Zdania są w tej kwestii podzielone.
– Z pewnością nie powinien to być główny czy też jedyny sposób
przygotowywania się do egzaminu, ale oczywiście warto sprawdzić, jak
sobie radzimy z arkuszami. Będzie to skuteczne pod pewnymi warunkami: trzeba arkusz wydrukować (z takim będziemy przecież pracować
na maturze) i zapisać odpowiedzi, kontrolując czas. Ale ważniejsza jest
inna sprawa. Przestrzegam przed przeglądaniem arkuszy na ekranie,
odpowiadaniem sobie „w głowie” i pobieżnym sprawdzaniem, czy nasze niezapisane odpowiedzi są zgodne z tymi zawartymi w zasadach
oceniania. To nie działa! Podobnie jest z rozwiązywaniem zadań z matematyki: jeśli naprawdę chcemy się sprawdzić, trzeba je rozwiązać
od początku do końca, zrobić wszystkie obliczenia, bo zwykły błąd rachunkowy może sprawić, że nie dostaniemy za zadanie punktów.
– Od 2023 czeka nas nowa matura, uznawana za trudniejszą,
ale ci maturzyści 2022, którzy będą musieli podejść do matury
ponownie w roku 2023, będą ją zdawać na „starych” zasadach.
– Tak, będą mogli poprawiać maturę przez pięć lat na zasadach
obowiązujących w 2022 roku. Ale życzę wszystkim, żeby zdali ten egzamin za pierwszym razem i z satysfakcjonującym ich wynikiem.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała ANNA WDOWIŃSKA
dr MARCIN SMOLIK – absolwent anglistyki (UMCS). Doktor nauk humanistycznych
w zakresie językoznawstwa angielskiego i językoznawstwa stosowanego. Do roku 2012
pracował jako adiunkt w Zakładzie Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego UMCS
w Lublinie. 2012–2013 kierownik Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego
CKE. 2016–2017 koordynator zespołu ekspertów do prac nad tworzeniem podstawy
programowej kształcenia ogólnego w zakresie języków obcych nowożytnych.
2016–2020 zastępca przewodniczącego Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji. Rzeczoznawca w zakresie podręczników do języka angielskiego.
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EGZAMINACYJNE
WYPADKI,

KTÓRYCH MOŻESZ UNIKNĄĆ

Dezorganizacja, szkodliwa perfekcja, zdenerwowanie, pośpiech, blokada umysłu – to się zdarza szczególnie wtedy,
gdy jesteśmy w stresie. Każdy z tych wypadków ma negatywny wpływ na wynik egzaminu. Każdego z nich możesz uniknąć.

DEZORGANIZACJA

8

POŚPIECH

(NAD) PERFEKCJA

Zdarzenie 1
Dorota zaprzepaściła egzamin, bo
nie zapisała, którego dnia ma się odbyć. Polegała na swojej pamięci.
W dniu egzaminu Dorota zamierza
co prawda przybyć na miejsce o czasie, jednakże nie wszystko idzie zgodnie z planem. Akurat tego dnia spóźnił się autobus. Gdy zdyszana wbiega
do szkoły, zauważa, że zapomniała
pióra. I zauważa też, że jest na egzaminie z biologii, a nie z chemii.

Zdarzenie 2
Patryk chciałby być wszędzie, byle
nie w sali egzaminacyjnej. Pisze
szybko swoje odpowiedzi i zaraz oddaje arkusz, chociaż do końca egzaminu pozostaje jeszcze pół godziny.
Potem biegnie do pobliskiego parku, gdzie czeka na swoich kolegów.
Podczas dyskusji o egzaminie
stwierdza, że jedna z odpowiedzi
jest niekompletna, a w części drugiej
arkusza nie zauważył sekcji B.

Zdarzenie 3
Paweł spędza wieki na powtarzaniu do egzaminu i wszystkie zagadnienia zna na wylot. Po otwarciu arkusza egzaminacyjnego zachwyca
się idealnym dla niego zadaniem
i już wie, że napisze błyskotliwą odpowiedź. Pół godziny później jest
bliski ukończenia odpowiedzi. Tyle,
że ma przed sobą jeszcze dwa podobne zadania, a do zakończenia
egzaminu pozostało tylko 30 minut

Jak radzić sobie z problemem?
Dorota mogłaby:
• zapisać w jednym miejscu (a nawet dwóch) daty i godziny rozpoczęcia wszystkich egzaminów, które zamierza zdawać;
• wydrukować (i mieć zawsze
przy sobie) harmonogram matury;
• sprawdzić szczegóły w dzień poprzedzający egzamin;
• pojechać na egzamin wcześniejszym autobusem;
• przygotować listę kontrolną (przygotowanie do egzaminu) i korzystać z niej.

Jak radzić sobie z problemem?
Patryk mógłby:
• poznać strukturę arkusza
przed egzaminem;
• planować czas egzaminu i wykorzystać go w pełni;
• po zakończeniu pisania odpowiedzi wszystko sprawdzić, by przekonać się, że odpowiedział na każde
pytanie zgodnie z poleceniami
i nie popełnił żadnego błędu.

Jak radzić sobie z problemem?
Paweł mógłby:
• pracować tak samo jako Patryk, ale
być pewnym, że uzyska lepszy rezultat, gdyż dobrze rozumie
wszystkie pytania, a nie tylko to
jedno ulubione;
• nauczyć się odpowiadać na zadane pytania, a nie pisać wszystko,
co wie w zakresie zagadnienia,
do którego pytanie się odnosi;
• próbować pisać odpowiedzi w założonym czasie i dzięki temu doskonalić technikę szybkiego i dobrego odpowiadania.

ZDENERWOWANIE
Zdarzenie 4
Zuzę zjadają nerwy w dzień każdego egzaminu. Musi często odwiedzać
toaletę, robi jej się słabo. W czasie egzaminu tekst zadań pływa jej
przed oczami i nie rozumie ani pierwszego zadania, ani żadnego następnego. Wydaje jej się, że pytania wcale nie dotyczą tego, czego się uczyła.
Wychodzi z egzaminu poirytowana i pełna niepokoju...
Jak radzić sobie z problemem?
Zuza mogłaby:
• pomyśleć wcześniej i spokojnie
o tym, jak będzie przebiegał egzamin, i nie dopuścić do narastania
spirali niepokoju;
• próbować wykorzystać swoje „nakręcenie” konstruktywnie, na przykład przez wymyślanie swoich zachowań (kolejnych czynności)
po rozpoczęciu egzaminu – pozwoli to nabrać pewności siebie;
• brać udział w próbnych egzaminach;
• stosować techniki relaksacyjne
w trakcie egzaminu.

MATURA 2022
BLOKADA UMYSŁU
Zdarzenie 5
Kinga dobrze przygotowała się do egzaminu, jednak gdy zobaczyła pytania,
jej umysł stał się pustą kartą. Nie mogła
sobie przypomnieć niczego, co było potrzebne do zrozumienia zadań i do pracy
nad odpowiedziami. Im dłużej wpatrywała się w arkusz, tym dalej była od rozpoczęcia pracy. Nie miała pojęcia, jak pokonać ten kryzys. Jedyne czego chciała,
to natychmiast wyjść z egzaminu.
Jak radzić sobie z problemem?
Kinga mogłaby:
• przeczytać i odpowiedzieć na pytania
egzaminacyjne z poprzednich lat, struktura zadań i typy pytań nie byłyby wtedy
zaskoczeniem;
• zacząć od kojarzenia zagadnień występujących w zadaniach z tymi, które dobrze zna i powiązać je z pytaniami egzaminacyjnymi;
• „złapać trop”, czyli napisać kilka słów,
notatkę odnoszącą się do zadania;
raczej
zacząć myśleć nad lapidarnym
•
zapisem, niż siedzieć przed czystą kartką papieru.
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PROSTE ĆWICZENIA MATURALNE
Matura w roku 2022 oparta będzie, podobnie jak poprzednia, na specjalnie stworzonych wymaganiach egzaminacyjnych.
Będzie znacznie łatwiejsza niż wcześniejsze egzaminy, bazujące na podstawach programowych.
Gdy wymagania są inne, inne też powinny być ćwiczenia przygotowujące. W przypadku łatwej matury sprawdza się zasada znana sportowcom. Trzeba powtarzać proste ćwiczenia, aby wyrobić nawyk. Żeby wykonanie danej czynności stało się naturalne jak oddychanie. Na wielokrotne
wykonywanie tego samego zadania można sobie pozwolić właśnie wtedy, gdy wymagania nie są skomplikowane. Im mniej treści do nauczenia,
tym częściej należy robić to samo. Powtarzać, aż dana czynność wejdzie
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W zeszłym roku szkolnym sporo maturzystów popełniło poważny

Łatwa matura
jest jak jazda na rowerze
Choć jazda na rowerze to bardzo prosta czynność, trzeba się jej nauczyć. Człowiek nie rodzi się z tą umiejętnością. Organizm musi zostać
przyzwyczajony do przyjmowania określonej pozycji podczas jazdy
i do wykonywania pewnych ruchów. Nie są one skomplikowane, ale
gdy ciało ich nie zna, łatwo o wypadek. Trzeba wsiąść kilkadziesiąt razy
na rower, aby nabrać płynności ruchów. A gdy ma się za sobą tysiąc
prób, dochodzi pewność siebie i tzw. luz. Oczywiście zawsze trzeba
uważać na to, co się dzieje na drodze, inaczej nawet mistrz dwóch kółek może zaliczyć kraksę.
Prowadzenie samochodu jest trudniejsze niż jazda na rowerze. To
jednak wcale nie oznacza, iż kierowcy muszą uczyć się dłużej niż rowerzyści. Każdy typ jazdy wymaga innego sposobu przygotowywania się.
Pewne rzeczy wprawdzie są wspólne, np. konieczność opanowania zasad ruchu drogowego, jednak pedałowanie i trzymanie równowagi

błąd. Doszli do wniosku, że skoro matura ma być łatwiejsza, należy

na zakrętach to nie to samo, co pilnowane, aby silnik nie wkręcił się

się mniej uczyć. Można przygotowywać się krócej, a osiągnięcia bę-

na zbyt wysokie obroty, które grożą jego zatarciem. Rower też nie po-

dą takie same lub wyższe. W lipcu, gdy ujawniono wyniki, zrozumie-

siada kamery cofania, a w samochodzie to bardzo przydatny element

li, jak bardzo się mylili. Aż ok. 25 proc. nie zdało egzaminu. Także ci,

wyposażenia, z którego warto nauczyć się korzystać. Inny pojazd za-

którzy zdali, spodziewali się znacznie lepszego rezultatu. Okazało

wsze oznacza inny zestaw ćwiczeń.

się, że łatwiejszą maturę można zdać gorzej niż trudniejszą albo nawet wcale. Dlaczego?

Do łatwej matury
należy przygotowywać się
inaczej niż do trudnej
Nauczyciele wypracowali zasady uczenia do trudnych egzaminów.
Niejeden doświadczony pedagog zna sztuczki, które pomagają opa-
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w mięśnie i człowiek będzie miał wrażenie, że się z nią urodził.

Tak jak świetny kierowca może być kiepskim rowerzystą, tak samo
zdolny uczeń, który niejeden trudny sprawdzian zaliczył na piątkę, może
mieć problemy ze zdaniem łatwej matury na wysokim poziomie. Słabo,
np. na 30-40 proc. pewnie by zdał z marszu, ale przecież nie chodzi o to,
aby wybitni uczniowie mieli kiepskie wyniki na egzaminach. Niestety, jest
takie ryzyko. Dlatego nawet zawodowy kierowca, gdyby miał się ścigać
na rowerze, powinien zacząć się do tego wyzwania przygotowywać.
Oczywiście przygotowując się do wyścigu kolarskiego, nie ćwiczymy

nować treści programowe jego przedmiotu. Niestety, te sztuczki mo-

jazdy samochodem. Byłoby to nierozsądne. Tak samo do łatwej matury

gą się okazać mało przydatne w nauce do prostszej matury. Zwyczaj-

nie musimy ćwiczyć rozwiązywania skomplikowanych zadań, lecz raczej

nie nie zadziałają. Po co więc marnować czas na skomplikowane

te najprostsze i w technice odpowiedniej do stawianych wymagań. Jeśli

techniki uczenia się, gdy nie przynoszą one pożądanych rezultatów?

poprzeczka jest zawieszona bardzo nisko, nie ma sensu przymierzać się

Naprawdę nie ma żadnego powodu.

do wysokiego skoku, bo można przedobrzyć. Już Szekspir pisał w Mak-

pisz w ramach ćwiczeń sto wypracowań, ale ograniczając się do jedne-

osiągnąć. Inaczej mówiąc, jak się startuje w Tour de Pologne na rowerze

go pierwszego zdania. Bierz temat i zaczynaj. Jak już masz pierwsze

marki Romet, nie można ćwiczyć na bolidach Formuły 1.

zdanie, bierz na warsztat kolejny temat i znowu tylko zaczynaj.

Napisz tezę sto razy

czasie umysł zaakceptuje tę czynność i dostrzeże w niej wartość. Gdy to

Na początku będzie ci się to wydawało idiotyczne, ale po pewnym

Podstawą wypracowania maturalnego jest teza. Stanowi ona punkt

się stanie, gdy polubisz pisanie pierwszego zdania, znaczy to, iż opano-

wyjścia dla egzaminatora, który będzie oceniał pracę. Powinna być

wałeś tę czynność. Właśnie lubienie tego, co się robi, to znak mistrzów.

na pierwszym planie tekstu, najlepiej we wstępie. Musi wręcz rzucać

Jeśli nienawidzisz pisania wypracowań, znaczy to, że niewiele umiesz.

się w oczy, aby czytelnik mógł ocenić, czy wywód odpowiada postawio-

Chcesz czy nie chcesz, dla własnego dobra powinieneś nauczyć się ru-

nej tezie. Czy argumenty odnoszą się do głównego twierdzenia pracy,

szać z kopyta. Taka sprawność daje naprawdę wiele radości.

czy też idą w cały świat. Niestety, wciąż zdarzają się teksty maturalne,

Podobnie cenne jest opanowanie umiejętności kończenia pracy zapa-

w których nie ma tezy. Maturzysta zatem niczego nie udowadnia, lecz

dającym w pamięć zdaniem. Ostatnia myśl tekstu, która odbierana jest

tylko pisze, co wie na dany temat. A przecież egzamin z języka polskie-

przez czytelnika jako trafny koniec, to konkluzja. Wiele osób ma z tym

go, zarówno na poziome podstawowym, jak i rozszerzonym, sprawdza

problem, dlatego oddają do sprawdzenia urwane prace. Nieraz niewiele

umiejętność budowania wypowiedzi argumentacyjnej. Bez tezy argu-

brakuje, aby czytelnik poczuł satysfakcję, wystarczyłoby dodać jedną sen-

menty nie mają sensu, gdyż nie wiadomo, czego zdający dowodzi. Ra-

sowną myśl. Niestety, nie ma jej, więc czytelnik jest rozczarowany.

czej niczego, a to oznacza dyskwalifikację.

Recepta na to jest bardzo prosta. Znowu trzeba wyrobić w sobie na-

Formułowanie tezy musi zatem wejść piszącemu w krew. Trzeba

wyk kończenia pracy. Należy zatem napisać sto-dwieście wypracowań,

ucznia przyzwyczaić, iż każdy tekst zaczyna się od tezy. Zapomnisz – do-

ograniczając się tylko do ostatniego zdania. Wyobraźmy sobie, że już

stajesz czerwoną kartkę i wylatujesz. Podanie tezy to jak sprawdzenie,

przejechaliśmy cały wyścig, a teraz tylko uczymy się, jak przekraczać

czy rower ma łańcuch. Bez tego nie pojedziesz, choćbyś nie wiem, jak się

metę, aby kibice wpadli w zachwyt i bili brawo. Uczmy się tak długo, aż

wysilał. Cały trud na nic, gdy nie założyłeś łańcucha. Dlatego nie bądź ła-

będziemy się cieszyć z tego, jak kończymy wypracowanie.

twowierny. Pochyl się i przekonaj, czy naprawdę masz łańcuch. Nie ufaj,
że teza sama się zrobi, gdy będziesz pisał wypracowanie. Ona się nigdy

Tysiąc prostych ćwiczeń

sama nie robi, tak jak łańcuch nie spadnie z nieba i sam się nie założy

To naprawdę wielka frajda napisać sto-dwieście wypracowań, ogra-

w odpowiednim miejscu. Jeśli nie masz wyrobionego nawyku zaczy-

niczając się tylko do tezy, pierwszego i ostatniego zdania pracy. Dwa (je-

nania tekstu od tezy, jest bardzo prawdopodobne, iż na egzaminie za-

śli pierwsze zdanie jest jednoczesne tezą) lub trzy zdania i można się

pomnisz o tym. Pojedziesz w wyścigu bez łańcucha. Na początku może

brać za kolejny temat. I tak aż do zmęczenia organizmu. Po stworzeniu

nawet jakoś się potoczysz, ale ostatecznie i tak czeka cię przegrana.

dziesięciu takich wypracowań można czuć się wykończonym, jednak

Pisanie stu wypracowań w ramach ćwiczeń przed maturą to przesada.

po stu czuje się radość. To reakcja umysłu, który informuje całe ciało,

Nie jest jednak przesadą napisanie tezy nawet dwieście razy. To przecież

że doszedł w pewnej czynności do perfekcji. Tak jak przyjemność daje

tylko jedno zdanie twierdzące, np. Ambicja motywuje człowieka do osią-

oddychanie pełną piersią, gdy jest się zdrowym, tak samo wielką frajdę

gnięcia wyznaczonego celu (to próbna teza do tematu: Czy ambicja poma-

daje sprawność pisania. Umysł się cieszy.

ga człowiekowi w osiągnięciu zamierzonego celu?). Powinniśmy przyzwy-

Trudny egzamin rzadko daje okazję do radości. Jest zbyt wiele do na-

czaić umysł, że w pracy musi znaleźć się zdanie bezpośrednio odnoszące

uczenia się, aby każdą sprawność opanować do perfekcji. Zwykle uczy-

się do tematu. Takie zdanie, najlepiej jak najprostsze i konkretne twier-

my się po łebkach, mamy tego świadomość i denerwujemy się. Trudne

dzenie, ściśle związane z tematem, to właśnie teza. Oczywiście tezę moż-

egzaminy raczej frustrują, niż cieszą. Matura 2022, szczególne w części

na komplikować, ale tylko wtedy, gdy ma się za sobą trening w pisaniu

obowiązkowej (język polski, matematyka i język obcy na poziomie pod-

tez prostych. Zresztą uproszczona matura, jaka czeka absolwentów szkół

stawowym), będzie łatwiejsza. Należy się do niej przygotowywać jak

ponadgimnazjalnych w roku 2022, nie wymaga wirtuozerskich tez. Naj-

do zawodów sportowych, czyli ćwiczyć mozolnie po kolei najprostsze

prostsze twierdzenie, szczególnie na egzaminie obowiązkowym z języka

umiejętności.

polskiego, może się okazać najbardziej opłacalne.

Należy powtarzać czynności,
które sprawiają problem
Większość zdających nie jest wyrobiona w szybkim rozpoczynaniu pracy.

W przypadku wypracowania z języka polskiego należy wyrobić w sobie nawyk formułowania tezy. Reszta działań zależy od świadomości
własnych braków lub od wskazań nauczyciela. Dla jednych będzie to pisanie pierwszego zdania, dla innych ostatniego. Od czasu do czasu
można napisać kompletne wypracowane. Cokolwiek to będzie, należy

Mają problem, żeby zacząć. Patrzą na pustą kartkę i nic. W domu możesz

ćwiczyć tak długo, aż rezultat zacznie dawać radość. Najpierw tobie,

się tak gapić nawet godzinę, jednak na maturze szkoda każdej minuty.

a potem czytelnikowi. Oby to nie były wypociny, lecz tekst na medal.

Cierpiała na tę przypadłość nawet Wisława Szymborska, do czego
przyznała się w wykładzie noblowskim. Jeśli masz z tym problem, na-

MATURA 2022

becie, że ambicja może spowodować, iż się cel przeskoczy, zamiast go

Sto procent i cześć! Teraz idziesz na wymarzone studia.
DARIUSZ CHĘTKOWSKI
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! Jak „zjeść” maturę

z języka obcego? PO KAWAŁKU!
Traktujesz maturę, w tym maturę z języka obcego, jako problem, który Cię przerasta, czy jako kolejne wyzwanie, które może nie jest
łatwe, ale z którym na pewno sobie poradzisz? Wydaje Ci się, po prostu, że nie masz daru do języków, czy raczej sądzisz,
że odpowiedni wysiłek włożony w przygotowania na pewno sprawi, że Twój wynik będzie zadowalający? Jeśli w obu przypadkach
bardziej skłaniasz się ku pierwszej opcji, to możliwe, że dominuje u Ciebie nastawienie na trwałość, a jeśli ku drugiej, to jesteś
szczęśliwym osobnikiem nastawionym na rozwój. Dlaczego to takie ważne?





Autorką koncepcji nastawienia na rozwój jest Carol

stawienie na rozwój. Jednak co zrobić, jeśli tak nie jest i należysz

Dweck, profesor Uniwersytetu Stanforda. Uważa ona, że

do grupy osób, które wyznają przekonanie, że brakuje im talentów

osoby z nastawieniem na rozwój chętniej podejmują wy-

językowych i nic nie da się z tym zrobić?

zwania, są bardziej wytrwałe w dążeniu do celu, postrzegają wysiłek

Uświadom sobie, że zgodnie z badaniami przeprowadzonymi

jako ścieżkę do sukcesu, potrafią uczyć się na błędach i znajdują in-

przez neuronaukowców, nasz mózg jest wprost stworzony do ucze-

spirację w sukcesach innych. Dla odmiany osoby, u których dominu-

nia się. Złożony z 80-100 miliardów komórek neuronowych, z któ-

je nastawienie na trwałość, mają tendencję do unikania wyzwań, ła-

rych każda posiada tysiące zakończeń nerwowych, pozwala tworzyć
tzw. szlaki neuronalne – nimi przesyłane są informacje2. Jeśli włoży-

twego poddawania się, postrzegania wysiłku jako czegoś
bezowocnego, ignorowania informacji zwrotnych i traktowania sukcesów innych jako zagrożenia dla nich samych1. Chyba nie trzeba

my w naukę wysiłek, np. korzystając z platformy Quizlet, aby przypo-

wspominać, że łatwiej z maturą poradzisz sobie zapewne, jeśli

będą lepsze, niż gdybyśmy po prostu wpatrywali się w listę, a nawet

w dziedzinie nauki języków obcych dominować będzie u Ciebie na-

powtarzali te słowa na głos, starając się je zapamiętać. Ten sposób

mnieć sobie słówka lub wyrażenia z wybranego tematu, to efekty

HOW TO “EAT” YOUR FOREIGN L ANGUAGE
Do you treat your Matura exam, including your foreign language
exam, as a problem that overwhelms you, or as yet another
challenge, which may not be easy, but which you can definitely
handle? Do you think you simply aren’t gifted with languages, or
do you rather agree that the right amount of effort during the
preparation stage will surely land you a satisfactory score? If in
both cases you are more inclined towards the first option, then
you probably lean towards having a fixed mindset, and if you
chose the latter answers, then you are a happy "owner" of the
Growth Mindset. Why is it so important?
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can learn from mistakes, and, last but not least, are inspired by the
success of others. On the other hand, individuals characterised by a
fixed mindset tend to avoid challenges, give up easily, see effort as
futile, ignore feedback, and view others' success as a threat1.
Needless to say, you will probably cope with your Matura exam
more easily if you tend to have a growth mindset as far as learning
foreign languages is concerned. However, what if this is not the case
and you belong to a group of people who believe they just lack any
talent in learning languages?
According to research carried out by neuroscientists over the
past two decades, our brain is simply made to learn. It comprises
80-100 billion neural cells, each of them consisting of thousands of
dendrites, which create neural pathways through which information
is sent2. If we make an effort to learn, for example by using Quizlet,
to recall words or phrases related to a given topic, the results will be

The Growth Mindset theory was proposed by professor Carol

better than simply staring at a list or even repeating the words

Dweck from Stanford University. She believes that people who lean

aloud, trying to remember them. This method, also known as

towards a growth mindset are more willing to take on challenges,

retrieval practice, is described by Radek Kotarski in his book Włam

more persistent in achieving goals, see effort as a path to success,

się do mózgu [eng. Break into your brain], who calls it a “crash test

Quizizz czy Duolingo); od umiejętności, które zdobędziesz, słuchając, czytając i pisząc w języku obcym, pamiętając przy tym o pora-

bem na takie wydobywanie słówek z pamięci jest oglądanie serialu

dach nauczyciela; od Twojego nastawienia, które pozwoli Ci z wy-

na Netflixie czy HBO Go, pod warunkiem że do oryginalnego dźwięku dołączymy (jeśli to będzie potrzebne), także napisy w języku ob-

trwałością, regularnie zdobywać nową wiedzę, dbając o powtarzanie
wiadomości już posiadanych4. Jeśli zadbasz o te trzy aspekty,

cym. Wtedy poza pojedynczymi słówkami poznajemy całe zwroty,

na pewno wejdziesz na salę egzaminacyjną ze świadomością, że

w tym ciekawe idiomy, a dodatkowo rozwijamy umiejętność słucha-

udało Ci się zrobić wszystko co w Twojej mocy, żeby się dobrze przy-

nia i czytania ze zrozumieniem – a przecież właśnie na tym bazują

gotować do matury. Dzięki temu poziom kortyzolu, czyli hormonu

pierwsze zadania na arkuszu maturalnym. Jeśli tylko zrobimy to

stresu, w Twojej krwi obniży się na tyle, by nie paraliżować, a tylko

świadomie, to doskonały sposób, aby połączyć przyjemne z poży-

lekko mobilizować do tego, aby udało Ci się osiągnąć Twój pełen po-

tecznym. Tak naprawdę jeśli zmienisz swoje nastawienie, to za-

tencjał.

MATURA 2022

nauki przytacza m.in. Radek Kotarski w swojej książce pt. Włam się
do mózgu, nazywając go metodą testu zderzeniowego. Innym sposo-

czniesz dostrzegać języki obce wokół nas: na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, w piosenkach i grach
komputerowych. Ponieważ wszystkie te bodźce wpływają na liczbę
i przepustowość połączeń neuronalnych, dostarczając je swojemu
umysłowi, jesteś prawdziwym

mózgozmieniaczem3.

Jeśli traktujesz maturę jak przeszkodę nie do pokonania, to przypomnij sobie odpowiedź na pytanie, które niekiedy pada podczas

1 Dweck C. (2013). Nowa psychologia sukcesu, Warszawa, Muza S.A.
2 Purnell K., White, M., Kurs Neuroplasticians and Neuromyths [kurs na portalu Futurelearn.com], Central Queensland University. Źródło: www.futurelearn.com/courses/neuroplasticians-and-neuromyths/3/steps/1016150 [dostęp 25.08.2021].
3 Kotarski R. (2017). Włam się do mózgu, Warszawa, Altenberg, s. 101-114.
4 Syed M. (2015). Blackbox Thinking: Marginal Gains and the Secrets of High Performance, Great Britain: John Murray Publishers.

rozmowy o pracę w innowacyjnych firmach: „Jak zjeść słonia?” Odpowiedź na nie brzmi: „Po kawałku”. Jest to zgodne z teorią małych kroków. W kontekście przygotowań do egzaminu można ją wdrożyć,
dzieląc zadania w arkuszu na oddzielne umiejętności: słuchania, czytania, pisania, znajomości słówek i gramatyki. Jeśli w każdej z tych
dziedzin będziesz regularnie czynić nawet małe postępy, to efekt
końcowy będzie naprawdę zadowalający.
Pamiętaj, że Twój sukces na maturze zależy od trzech rzeczy:
od narzędzi, z których korzystasz, przygotowując się do egzaminu
(na wypadek nauki zdalnej zadbaj, żeby dysponować laptopem,
a nie tylko smartfonem, regularnie korzystaj z platform typu Quizlet,

MARCIN ZARÓD – nauczyciel roku 2013, członek grupy Superbelfrzy RP, współzałożyciel Stowarzyszenia Tarnowska Akademia Nauki, anglista
w V Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Tarnowie, egzaminator maturalny z kilkunastoletnim doświadczeniem, współtwórca polskiego podcastu edukacyjnego EduGadki,
Projekty jego uczniów zdobywają nagrody w konkursach ogólnopolskich i zagranicznych (np. Discovery Awards 2017 za Threads of Life, Platinum Award w konkursie
CyberFair 2017, I miejsce w II Informatycznym Pucharze Beskidów).

MATURA EXAM? PIECE BY PIECE!
method”. Another way to retrieve words or phrases from memory is

separate skills: listening, reading, writing, vocabulary and grammar.

to watch TV shows or films on Netflix or HBO Go, provided that they

If you make even small, but regular progress in each of these

are played with the original sound and subtitles (if necessary). In this

domains, the final result could be quite impressive.

way, apart from single words, we learn entire phrases, including

Remember that your success at your Matura exam depends on

interesting idioms, and develop our listening and reading

three things: on the toolset you use when preparing for the exam

comprehension skills - which is exactly what the first tasks on the

(to be on the safe side, in case of distance learning, make sure you

Matura exam are based on. If we do it consciously, it could be a

have a laptop, not just a smartphone, and remember to regularly

great way to combine learning with pleasure. In fact, if you change

use platforms such as Quizlet, Quizizz or Duolingo); on the skillset

your mindset, you'll start to notice foreign languages all around you:

that you will build by listening, reading and writing in a foreign

on websites, in social media, songs, even in computer games. Since

language, and by following your teacher's advice; and, last but not

all these stimuli affect the number and capacity of neural

least, on your mindset, which will allow you to persistently gain
new knowledge and hone your abilities4. If you take care of these

connections, by delivering them to your mind, you are a true brain
changer3.

three aspects, you will surely enter the examination room knowing

If you treat your Matura exam as an insurmountable obstacle,

that you have managed to do everything in your power to prepare

remember the answer to the question that is sometimes asked

well for your final exams. Thanks to this, the level of cortisol, i.e. the

during job interviews at some of the world’s most innovative

stress hormone, in your blood will stay low enough not to paralyze

companies: “How can you eat an elephant?” The answer is: Piece by

you, but give you enough boost to help you to achieve your full

Piece. This is in line with the minimal gains theory . While preparing

potential.

for an exam, it can be implemented by dividing Matura tasks into

MARCIN ZARÓD

PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2022
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Wybierz to, co cię interesuje
Radzi Szymon Pawletko,
laureat konkursu „Matura na 100 procent”,
absolwent III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.
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wowym, jak i rozszerzonym przy pracach pisemnych skorzystałem
z wiedzy filozoficznej, którą włączyłem do pracy jako konteksty.
Jestem już przyjęty na Miedzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, ciągle czekam na wyniki rekrutacji na reżyserię w łódzkiej Szkole Filmowej. W obu przypadkach jednak myślę, że studia będą podobne – ukierunkowane

Zarówno przy wyborze, jak i przy właściwej nauce, kierowałem się

na moje własne poszukiwania, własną pracę i lektury. Docelowo i tak

w miarę prostymi przesłankami – decydowałem się na to, co mnie

zamierzam zostać reżyserem, więc oprócz konkretnej wiedzy ważny

interesuje. Na poziomie rozszerzonym zdawałem filozofię, język pol-

dla mnie będzie po prostu ogólny rozwój, oczytanie czy pogłębienie

ski i język angielski. Myślę, że moje wysokie wyniki z tych przedmio-

rozumienia tekstów.

tów wynikają właśnie z tego zainteresowania i faktu, że wykraczałem

Recepta na sukces? Trudno mi udzielać w tej sprawie rad – moje

poza program nauczania we własnych lekturach czy szukaniu mate-

doświadczenie pandemii było bowiem radykalnie inne od doświad-

riałów do nauki.

czenia większości moich rówieśników. Byłem w stanie pracować

Matura w zasadzie nie była moim priorytetem – w trzeciej klasie

nad swoimi pasjami i swobodnie się rozwijać, moje zdrowie psy-

najważniejszy był dla mnie udział w Olimpiadzie Filozoficznej, którą

chiczne było stabilne i w dużej mierze z tego wziął się mój sukces

ostatecznie ukończyłem z tytułem laureata piątego miejsca. Mój

maturalny. To taki czas, kiedy samopoczucie powinno być jeszcze

rezultat maturalny wyniknął niejako przez przypadek – ważnym

bardziej niż zwykle ważniejsze od nauki. Jedyną rzeczą, którą dora-

czynnikiem było zwolnienie z matury z filozofii i przyznanie mi wyni-

dzałbym maturzystom, to próba „wejścia głębiej” w niektóre matu-

ku 100 procent. Zainteresowanie filozofią i praca włożona w udział

ralne przedmioty, bo im więcej się wie i im więcej uwagi poświęca się

w olimpiadzie zaprocentowały także w innych maturach – głównie

danej dziedzinie, tym łatwiej obudzić w sobie dla niej pasję, a wtedy

obu egzaminach z języka polskiego. Zarówno na poziomie podsta-

nauka staje się i łatwiejsza, i zdecydowanie przyjemniejsza.

16 . . . Siedem kroków do celu
20 . . . ELA wie najlepiej, co i gdzie
warto studiować
22 . . . Uczelnie w czasie pandemii
26 . . . Łap koła... naukowe
28 . . . Przyciągamy najlepszych
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WYBIERZ STUDIA

SIEDEM
KROKÓW
DO CELU
Co roku tysiące maturzystów zadaje sobie to pytanie
– jak wybierać studia? Jako konsultant zawodowy i mentor
edukacyjny od lat pomagam znaleźć odpowiedzi wielu
młodym ludziom. Oto moja autorska strategia – do skorzystania z niej zachęcam i was.
Na stronie studia. gov. pl wypisano aż… 879 różnych kierunków studiów. Nic dziwnego, że niejeden maturzysta czuje się
zagubiony wobec takiego gąszczu możliwości. Jak się jednak
sami zaraz przekonacie, decyzja staje się o wiele prostsza, jeśli przymierzyć się do niej w siedmiu następujących krokach.

1. Zwróć uwagę na to, jaki jest
współczesny świat
Czy wiesz, że współcześnie w ciągu jednego dnia człowiek
przyswaja więcej informacji niż mieszkaniec średniowiecznej
Europy przez całe swoje życie? Ze szkoły pamiętasz pewnie temat rewolucji przemysłowej – to nie jest jednak epoka, która
przeminęła. Kolejna czwarta rewolucja industrialna dzieje się
na Twoich oczach. To w jej wyniku pojawiają się takie obszary
jak digitalizacja, collective intelligence (inteligencja zbiorowa),
internet rzeczy czy uczenie maszynowe.
We współczesnym świecie to, jaki kierunek studiów wybierzesz, wcale nie zdeterminuje Twojej zawodowej ścieżki. Dziś coraz bardziej liczą się tzw. kompetencje transferowalne – czyli takie, które możesz rozwijać i wykorzystywać bez względu na to,
gdzie jesteś i co robisz. Jest to np. umiejętność szybkiego uczenia
się, ale też (uwaga!) oduczania się tego, do czego się już przyzwyczailiśmy, inteligencja emocjonalna, kompetencje technologiczne, krytyczne myślenie (nie mylić z krytykanctwem!), praca w ze-

fot. PAP

ÿ

spole, umiejętność pracy z maszynami i ludźmi, elastyczność.
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JAK W SIEDMIU KROKACH
wybrać studia najlepsze dla siebie?



Masz pytania, chcesz dowiedzieć się więcej lub porozmawiać o wyborze studiów? Znajdziesz mnie na profilu @EduMentorka na Instagramie
i pod mailem hello@joannakoper.pl.

Rynek edukacyjny bardzo mocno się rozwija. Co roku powstają
Dlatego tak ważne jest, żeby na swoją edukację spojrzeć całościo-

wo – nie tylko na to, czego się uczymy, ale też na to, w jaki sposób
zdobywamy te informacje. Postrzegaj studia jako możliwość nie tylko zdobycia twardej wiedzy z danego zakresu, ale także rozwijania

analitycznego i krytycznego myślenia, szukania i prezentowania informacji, pracy w grupie i kreatywnego rozwiązywania problemów.
Te kompetencje przydadzą się dosłownie w każdym zawodzie!

2. Zanim wybierzesz, poznaj swoje
potrzeby
Wyobraź sobie swój wymarzony tydzień na uczelni. Czego się uczysz?
Jaką wiedzę i umiejętności zdobywasz? W jaki sposób się uczysz, jak wyglądają zajęcia, co przekazują i czym się interesują twoi wykładowcy.
A co umieją i w czym się specjalizują (jakie mają pasje) inni studenci?
Czy wiesz, że w swoich rozmowach z maturzystami najczęściej spotykam się z sytuacją, kiedy młodzi ludzie nawet nie wiedzą, że warto zadawać sobie te pytania, za to skupiają się na samej nazwie kierunku?
W ten sposób zamiast wybierać kierunek dla siebie, dopasowujemy się
czasem niejako „na siłę” do kierunku. Trzeba zatem odwrócić ten proces, co dla wielu z nas nie jest oczywiste. Nie dziwię się, to nie jest bowiem podejście, do którego przygotowuje nas obecny system edukacji.

3. Zadawaj pytania o siebie,
a nie tylko o uniwersytet

nowe kierunki studiów, o których pewnie jeszcze nie słyszałeś (-aś),
tymczasem są bardzo przyszłościowe. Oto kilka przykładów: internet rzeczy (dostępny np. na Uniwersytecie Warszawskim), Cloud
Computing (oferowany np. na Coventry University we Wrocławiu),
fizyka medyczna (np. na Uniwersytecie Gdańskim), fizyka gier komputerowych i robotów (specjalność studiów I stopnia np. na Uniwersytecie w Białymstoku), elektromobilność (studia dostępne
m.in. na Politechnice Wrocławskiej), nanoinżynieria materiałów (np.
Akademia Górniczo-Hutnicza). Możesz też „stworzyć” swój własny
kierunek na MISH (Międzywydziałowych Studiach Humanistycznych
oferowanych przez kilka uniwersytetów) czy na MISMAP (Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych) – oba typy studiów oferuje m.in. Uniwersytet Warszawski.
Więcej: niektóre uczelnie projektują kierunki łączące tradycyjne
dziedziny humanistyczne i społeczne ze ścisłymi, a nawet inżynierskimi (np. nowoczesne technologie w kryminalistyce na AGH).
Rozejrzyj się i sprawdź ofertę uczelni, które dają ci szerokie możliwości rozwoju. Czy wiesz np. co to są studia dualne (łączą tradycyjne studia akademickie i praktyki zawodowe – tego typu kierunki rozwijane są często na kierunkach inżynieryjno-technicznych
i na politechnikach, np. na Politechnice Śląskiej). Chcesz zdobywać
praktyczną wiedzę na studiach humanistycznych i społecznych?
Uczelnie rozwijają biura karier, a nawet wspierają działalność biznesową studentów (np. Akademia Leona Koźmińskiego rozwija Koźmiński Venture Lab, gdzie możesz stworzyć własny startup). Ko-

Co lubisz robić? Co jest dla Ciebie ważne? Czy wolisz życie w małym,

niecznie sprawdź, w jaki sposób Twoja uczelnia gwarantuje pracę

czy w dużym mieście? O tym trochę pisałam już wyżej. Tutaj w kontek-

przy projektach dla konkretnych firm i biznesu i czy wykładowcy to

ście wyboru tzw. idealnego kierunku.

nie tylko akademicy, ale też przedsiębiorcy.

Szukasz świętego Graala? Wiedz jednak, że idealny kierunek lub
idealna praca nie istnieją. Na każdych studiach (a potem w każdej pra-

5. Świat w zasięgu ręki

cy) może się znaleźć coś, co nie będzie ci pasować: całe przedmioty,

Chcesz być ekspertem w swojej dziedzinie na globalnym rynku

pojedyncze wykłady, konkretne tematy… To zupełnie normalne. Ale je-

i mieć nieograniczone możliwości? Studia po angielsku w Polsce są

śli ogólnie czujesz, że to, co będziesz studiować (a potem: czym się bę-

coraz szerzej dostępne – oferują je nie tylko polskie uczelnie (Po-

dziesz zajmować zawodowo), da ci prawdziwą satysfakcję, będzie dla

znański Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Leona Koźmińskiego,

ciebie wyzwaniem, będzie cię rozwijać i sprawi, że twoja wewnętrz-

Politechnika Łódzka... – mogłabym wymieniać tu dużo, co roku

na motywacja wzrośnie – te przeczucia stanowią wskazówkę, że ta

w Polsce powstają kolejne anglojęzyczne kierunki zarówno ścisłe,

ścieżka jest po prostu dla ciebie. Dlatego zawsze czytając opis kierun-

inżynieryjne, jak i humanistyczne czy społeczne), ale też zagranicz-

ku, rozmawiając z przedstawicielami uczelni, zadawaj sobie pytania:

ne, np. Coventry University Wrocław (pierwszy brytyjski uniwersy-

na ile w skali 1-10 podoba mi się dany kierunek i mnie interesuje?

tet, który otworzył się w Polsce). Dlaczego do wyboru takich stu-

A jeśli ciekawi Cię dużo rzeczy na raz? Usłyszałam kiedyś dobrą ra-

diów zachęcam? Polscy maturzyści dobrze znają język, jednak

dę: „Możesz mieć wszystko, ale nie w tym samym czasie”. Zastanów

często boją się go używać, przez co tracą wiele możliwości. Pamię-

się, co chcesz studiować w pierwszej kolejności, co jest dla Ciebie

tam, jak sama studiowałam za granicą i jak studia w obcym języku

ważniejsze, a co może być Twoją dodatkową pasją. A może jest kie-

rozwinęły moją wiedzę, pewność siebie, dały mi świetny start w ży-

runek, który świetnie łączy wszystkie Twoje zainteresowania?

cie zawodowe.

Albo czujesz się na siłach, by studiować dwa kierunki? Każda decyzja
będzie dobra, jeśli poprzedzi ją dogłębna analiza.
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4. Rynek edukacyjny bardzo się
rozrasta i zmienia – miej tego
świadomość, kiedy wybierasz studia

Osobom, które myślą o wyjeździe za granicę już od pierwszego
roku i swoją uwagę kierują ku wciąż popularnym uczelniom brytyj-

rach i targach online. Mam okazję takie prowadzić – widzę, że często

na wszystkich uczelniach. A tym, którym się marzą studia w coraz

licealiści stresują się i nie wiedzą, o co ani jak zapytać. Nie bój się.

popularniejszych Holandii czy Danii, gdzie oprócz tradycyjnej aka-

Przecież robisz to dla siebie – masz prawo zapytać o wszystko! Śledź

demickiej edukacji (uczelnie typu „research”), bardzo popularne są

profile uczelni na Facebooku/Instagramie, rozmawiaj ze studentami

tzw. uniwersytety nauk stosowanych, takie jak Business Academy

kierunków i wykładowcami. Tak naprawdę to od ciebie zależy, jak do-

Aarhus (Dania), VIA University Colleage (Dania), Rotterdam Busi-

brze poznasz uczelnię i kierunek, na jaki chcesz iść.

ness School (Holandia), Saxion University (Holandia) i wiele innych.

I kolejna ważna rzecz – nie porównuj kierunków i uczelni między

Studia w Danii i Holandii to stosunkowo nieduży wydatek, możli-

sobą. Za każdym razem bierz pod uwagę tylko to, co jest ważne dla

wość zdobycia świetnego doświadczenia. Polecam Wam sprawdzić

ciebie, zwracaj uwagę na swoje potrzeby, talenty i oczekiwania.

stydyinholland.nl oraz studyindenmark.dk.
Ważna informacja – jeśli planujesz studia za granicą, pamiętaj, że
proces aplikacji trzeba czasem zacząć nawet rok przed maturą
– zwłaszcza jeśli myślisz o USA.

Nie polegaj tylko na pojedynczych opiniach – jesteśmy różni, różnie
widzimy świat i mamy różne potrzeby. Pamiętaj o danych i statystykach.
A jak tak już popytasz i zrobisz tabelę, to pamiętaj o zupełnie najważniejszym – ostatecznie decyzja i jej konsekwencje należą do cie-

Co mnie najbardziej przekonuje do studiów po angielsku? Dają

bie. Nie do Twojej przyjaciółki/przyjaciela czy babci/wujka. Ich rada

one widoki na globalną karierę zawodową, poprzez naukę branżo-

może Ci tylko pomóc, a nie utrudnić podjęcie decyzji. Ważne, byś za-

wego słownictwa, dostęp do międzynarodowej i najnowszej wiedzy

ufał (-a) własnej intuicji.

i badań, konferencji oraz dzięki budowaniu szerokiej sieci kontaktów. Dodatkowo pamiętaj, że umiejętność pracy w obcojęzycznym
i międzykulturowym środowisku jest dzisiaj tak ważna, jak znajomość
pakietu MS Office.

6. Systematyzuj wiedzę, którą
zdobywasz

7. Daj sobie czas
Pamiętaj, że tak naprawdę odkrywasz dopiero świat i siebie.
Okres studiów to fantastyczny czas, kiedy kształtujemy i rozwijamy
nasze talenty i umiejętności, zaczynamy dostrzegać swoje zawodowe predyspozycje i rozwijamy zainteresowania. To, co często omawiam na konsultacjach, to oddzielenie fazy decyzji od eksploracji.

Bardzo często na moich konsultacjach słyszę zdanie: „Jest tak du-

Zarówno jeśli chodzi o wybór studiów (jeśli nie masz jasno sprecyzo-

żo opcji, że nie wiem, co z tym zrobić i jak porównać te wszystkie

wanego kierunku i stylu edukacji, to research powinien iść przed wy-

możliwości”.

borem), ale też jeśli chodzi o wybór ścieżki zawodowej. W swoim ży-

Jeśli mogę coś polecić: gromadź informacje w ustrukturyzowany

ciu prawdopodobnie kilkakrotnie zmienisz zawód, a teraz dopiero

sposób. Lata doświadczeń pozwoliły mi zaprojektować autorskie na-

wkraczasz na rynek pracy, będziesz go poznawać i – co równie waż-

rzędzie do analizy opcji i wyboru kierunku – Matrycę Kierunkową. Je-

ne – rynek będzie poznawał ciebie. Nawet jeśli w trakcie studiów

śli chcesz ją dokładnie poznać, skontaktuj się ze mną!

zdecydujesz się zmienić kierunek albo postanowisz zrobić sobie gap

Jak się do takiej analizy zabrać? Zastanów się, co jest dla ciebie ważne, i umieść te informacje w tabeli. Zrób listę uczelni i oceń/opisz każ-

year, to naprawdę, nic złego się nie stanie. Wszak najlepiej poznajemy rzeczywistość w działaniu.

dą z nich pod kątem kilku najważniejszych dla ciebie elementów. To po-

Pamiętaj – edukacja i rozwój to maraton, a nie sprint. To jest

zwoli ci zobaczyć cały obraz sytuacji, usystematyzować dane i w końcu

pierwsza, ale nie ostatnia tak istotna decyzja w twoim życiu. I to wła-

– pomoże uprościć wybór. Stwórz na tej podstawie swój własny ran-

śnie tylko decyzja – ważne jest, co zrobisz z tym wyborem, przed któ-

king uczelni, które koncentrują się na rzeczach dla ciebie ważnych.

rym teraz stoisz, jakie możliwości on dla ciebie niesie.

Korzystaj z kilku kanałów zbierania informacji: świetną i obowiązkową opcją są targi edukacyjne – największe w Polsce organizują
właśnie Perspektywy m.in. we wrześniu (Salon Maturzystów)! Korzy-
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skim, polecam rządową stronę UCAS, gdzie możecie znaleźć kursy

Będzie dobrze. Rozwijaj się, oddychaj, zdobywaj wiedzę i doświadczenia.

JOANNA KOPER

staj z dni otwartych uczelni oraz wyszukiwarek internetowych (możesz znaleźć wyszukiwarki które mają zarówno bazę polskich uczelni, jak i zagranicznych, które wymieniłam wyżej). Śledź rankingi
Perspektyw lub – jeśli interesują cię uczelnie zagraniczne – zestawienia takie jak Times Higher Education czy QS.
Najważniejsza rada: bądź proaktywny (-a). Zacznij od dokładnego
przeczytania opisu wybranego kierunku, przedmiotów. Jeśli nie możesz w łatwy sposób znaleźć tego na stronach uczelni, pisz bezpośrednio do działu rekrutacji. Współczesne biura rekrutacji na uczelniach tworzą doświadczone zespoły pracowników, którzy chcą ci
pomóc dobrze wybrać. Nie bój się zadzwonić na uniwersytet, napisać mail czy odwiedzić uczelnię. Bierz aktywny (!) udział w webina-

Joanna Koper – ekspertka edukacyjna, mentorka edukacyjno – zawodowa. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą i dorosłymi w zakresie wyboru studiów i kariery.
Absolwentka Tel-Aviv University, certyfikowany trener Stylów Myślenia FRIS, project manager. Członek
Zarządu Fundacji Mentors4Starters, alumn światowej organizacji dla młodych liderów Global Shapers oraz Aspen Institute.
W swojej pracy łączy współczesną wiedzę o rynku pracy, psychologię z doświadczeniem na stanowiskach managerskich na uniwersytecie, korporacji
i w trzecim sektorze. Współpracuje z Fundacją Edukacyjną Perspektywy
oraz Perspektywy Women in Tech. Pytania? hello@joannakoper.pl
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ELA wie najlepiej,

co i gdzie warto studiować
Ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych, czyli ELA, jest jak wino, które zyskuje
na wartości z wiekiem. Im więcej roczników obejmuje badanie, tym lepiej widać, po których kierunkach absolwenci mają najlepszą
sytuację na rynku pracy. Dlatego dane z ELA odgrywają tak istotną – i coraz ważniejszą – rolę w naszym rankingu.



System ELA, zaprojektowany na podstawie wcześniejszych prac
badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Badań Edu-

kacyjnych i wykonany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji −
Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2016 r., jest zdaniem Komisji Europejskiej jednym z najbardziej zaawansowanych w Europie.
Z polskich doświadczeń w tej dziedzinie korzystają inne kraje – ELA
stała się swego rodzaju towarem eksportowym.
W systemie przetwarzane są informacje o prawie dwóch milionach absolwentów i z roku na rok ta liczba rośnie. W 2021 r. ELA będzie prezentować drugi pełny cykl monitoringu, obejmujący pięć lat
po uzyskaniu dyplomu absolwentów z 2014 i 2015 r. Planowane jest
także rozszerzenie zakresu informacji zbieranych w ramach systemu
ELA o dane dotyczące aktywności edukacyjnej i zawodowej studentów. W tym roku doszedł także nowy typ raportów tematycznych poświęconych powiązaniu pracy po uzyskaniu dyplomu z pracą
przed uzyskaniem dyplomu.
System jest bardzo nowoczesny i przyjazny dla użytkownika. Posiada narzędzia pozwalające m.in. na samodzielne generowanie raportów, rankingów i infografik.
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Twarde dane kontra stereotypy
Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Ab-

solwentów szkół wyższych to jedyne w Polsce rozwiązanie, które bazuje na systemowych analizach danych administracyjnych. Wykorzystuje on informacje, które są gromadzone w rejestrach publicznych.
Są to POL-on – inny system rozwijany również w OPI PIB – oraz rejestr
osób objętych ubezpieczeniem społecznym prowadzony przez ZUS.
Wszystkie dane przetwarzane przez system są zanonimizowane oraz
zostały wdrożone odpowiednie mechanizmy, które gwarantują bezpieczeństwo. Najświeższe dane dotyczą osób, które ukończyły studia
w 2019 r., i obejmuje co najmniej 12 miesięcy aktywności zawodowej
po uzyskaniu dyplomu – do grudnia 2020 r. Daje to czas na zdobycie
często pierwszych doświadczeń zawodowych.
ELA umożliwia dostęp do informacji, które pozwalają dowiedzieć
się nieco więcej o tym, co się dzieje na rynku pracy z perspektywy
absolwentów szkół wyższych. Dzięki systemowi można odpowiedzieć na pewne pytania, rozwiać wątpliwości czy zweryfikować pewne schematy myślenia. Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych

Losów

Absolwentów

szkół

wyższych

pozwala
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zweryfikować m.in., czy to prawda, że studenci opuszczający uczelnie są skazani na „śmieciówki”, lub czy istnieje różnica w zarobkach
kobiet i mężczyzn tuż po ukończeniu studiów.
Niedawno dzięki badaniom w ramach ELA obalony został mit
o powszechnych wyjazdach świeżo upieczonych absolwentów kierunków medycznych za granicę: okazało się, że jeśli wziąć pod uwagę Polaków kończących medycynę i stomatologię, dane z systemu
ELA pokazują, że w okresie pięciu lat od uzyskania dyplomu 95 proc.
miesięcy przepracowują oni w naszym kraju. Dla porównania absolwenci innych studiów II stopnia i jednolitych magisterskich w danym
okresie przepracowują 85 proc. miesięcy.

ELA w Rankingu Szkół Wyższych
Perspektywy
Ranking uwzględnił dane systemu ELA po raz pierwszy cztery lata
temu, w 2017 r. W tym roku ELA zyskała na znaczeniu, bo w odpowiedzi na postulaty wielu uczelni zrezygnowaliśmy z przeprowadzania
badania opinii pracodawców, które służyło do skonstruowania
wskaźnika „preferencje pracodawców”. W zamian uzyskane pięć
punktów procentowych dodajemy do wskaźnika opartego na badaniach Ekonomiczne Losy Absolwentów. Dzięki temu łączna waga kryterium „Absolwenci na rynku pracy”, niezwykle ważnego dla maturzystów wybierających studia, pozostaje bez zmian – 12 procent.
Zmieniliśmy natomiast sposób wyliczania wskaźnika „Ekonomiczne losy absolwentów”. O ile w poprzednich edycjach był to „wskaźnik
kompozytowy”, który wyliczał, a następnie integrował trzy parametry
badania: zarobki absolwentów w powiecie zamieszkania, doświadczenie w pracy uzyskane w trakcie studiów i zatrudnialność absolwentów mierzoną stopą bezrobocia w powiecie zamieszkania, o tyle
od tego roku zastosowaliśmy „wskaźnik syntetyczny”, zaproponowany przez prof. Marka Rockiego, uwzględniający dwa parametry badania: zarobki absolwentów w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania i zatrudnialność absolwentów, a także wprowadziliśmy
współczynnik korygujący (procent absolwentów objętych systemem
ELA, czyli zarejestrowanych w ZUS), co jest istotne ze względu na charakter rynku pracy absolwentów z różnych dziedzin.
W tegorocznej edycji rankingu we wskaźniku Absolwenci na rynku
pracy zwyciężyła bezapelacyjnie Szkoła Główna Handlowa. Na drugim miejscu, ale ze sporą różnicą w stosunku do lidera znalazł się,
wracający do pierwszej ligi Warszawski Uniwersytet Medyczny, zaś
na trzecim miejscu jest zawsze wysoko ceniona przez pracodawców
Politechnika Warszawska.
ANNA WDOWIŃSKA
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Uczelnie w czasie pandemii



Studia w epoce spod znaku COVID-19 pozbawione są wielu atutów. I nie chodzi tu wcale o problemy techniczne związane z edukacją zdalną, ale przede wszystkim o słynną (i wcale nie przereklamowaną!) atmosferę akademickiej wspólnoty oraz fakt, że rolą tego
okresu jest nie tylko wyposażenie żaków w wiedzę, ale przede wszystkim ukształtowanie ich charakterów i zbudowanie sieci kontaktów. Mimo to polskie uczelnie zgodnie rekomendują: studiowania nie warto odkładać z powodu pandemii.
W ankiecie, którą przeprowadził Parlament Studentów RP w ra-

mach projektu „Kształcenie zdalne – historia prawdziwa”, studenci
wskazywali m.in., że w czasie pandemii brakuje im atmosfery

studiowania, możliwości spędzania wspólnie przerw w akademickich murach, integrowania się z innymi, przez co ciężej im budować

poczucie przynależności do uczelni.
Z kolei osoby zaliczające się do grupy tzw. działaczy, czyli od lat angażujące się w prace organizacji studenckich czy kół naukowych, mówią o zanikających kompetencjach społecznikowskich. Ania, studentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: – Widzę, że
wyraźnie zniknęła taka spontaniczność, mobilizacja i chęć angażowania
się w działalność studencką. To wynika po części z tego, że przez jakiś
czas wszystko było online, także konferencje naukowe studentów. A wiadomo, że istotnym argumentem za organizowaniem takich konferencji
i uczestniczeniem w nich jest możliwość wyjazdu, poznania innych ludzi,
spotkania się z nimi.
I choć jak na razie polskie uczelnie nie odnotowały wyraźnego
spadku zainteresowania studiami wśród maturzystów, już od dawna zauważalne jest obniżenie nastrojów wśród studiujących, zwłaszcza tych na I roku. Na przykład z ankiety, jaką na początku 2021 r.
wysyłała Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH, pytając
o problemy i przeciwności, z którymi mierzą się studenci tej uczelni
w czasie pandemii oraz nauki zdalnej, wynika jasno, że związane
z sytuacją epidemiczną obostrzenia, ograniczenia w kontaktach międzyludzkich, a także nauczanie zdalne „wywołują wśród społeczności akademickiej znaczne problemy w adaptacji wśród rówieśników oraz poczucie braku przynależności do grupy społecznej,
zwłaszcza wśród studentów I roku, co powoduje wysoki poziom
stresu, stany depresyjne oraz pogorszenie ogólnego stanu
zdrowia”. A pracownicy jednostek pomocy psychologicznej
(większość takich jednostek została powołana właśnie
w efekcie pandemii) mówią jednym głosem: studenci coraz
częściej skarżą się na różne problemy psychiczne i związane
z organizacją czasu.
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-kwiecień 2020) zmniejszyła się liczba zgłoszeń na konsultacje psychologiczne – mówi Jagna Kazienko, kierownik Studenckiego Ośrodka
Wsparcia i Adaptacji UJ (SOWA UJ), który działa od 2019 r. – Warto jednak sobie uświadomić, że w tym okresie większość studentów wyjechała
do swoich rodzinnych domów, wszyscy chcieli zadbać o siebie i pandemiczną rzeczywistość.
Uniwersytet Jagielloński podobnie jak np. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Politechnika Opolska i in. jeszcze przed pandemią uruchomił jednostkę świadczącą pomoc psychologiczną dla
studentów. Jak wszystko jednak i te jednostki musiały się przeorganizować w pandemicznej rzeczywistości. – W czasie pandemii pomagaliśmy naszym studentom w ten sam sposób jak przed pandemią (konsultacje indywidualne, grupa wsparcia, krótkoterminowa psychoterapia,
działania psychoedukacyjne), zmieniła się jedynie forma tych aktywności, czyli wszystko działo się w trybie online – relacjonuje dr Szymon
Chrząstowski, kierownik Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego (CPP UW). A Jagna Kazienko opowiada, jak to
wyglądało na UJ: – O ile wcześniej można było przyjść do nas z ulicy, bo
na miejscu prowadzone były codziennie dyżury psychologów, o tyle
od wiosny 2020 większość porad i rozmów prowadziliśmy z osobami potrzebującymi wsparcia przez MS Teams.
Oboje są zgodni, że po chwilowym wiosennym „zastoju” wraz
z nowym rokiem akademickim 2020/2021 liczba studentów szukających wsparcia psychologicznego zauważalnie wzrosła. – Trudno jest
mi określić o ile, bo w CPP UW nie prowadzimy tego rodzaju statystyk
i nie sprawdzamy, jak długa jest kolejka chętnych – mówi dr Chrząstowski. – Dość powiedzieć, że wszystkie dostępne terminy natychmiast są rezerwowane. Natomiast z badań przeprowadzonych na Wydziale Psychologii UW wynika, że pandemia przyniosła wzrost takich problemów
natury psychicznej, jak objawy lękowe, stany depresyjne czy zaburzenia
adaptacyjne.
Z informacji przekazanych nam przez Dział Spraw Studenckich AGH
wynika natomiast, że w ramach programu adaptacyjnego ADAPTER
(zapewnia studentom AGH dostęp do bezpłatnej pomocy psychologicznej oraz daje możliwość rozwoju osobistego w ramach bezpłatnych warsztatów) od października 2020 r. do końca lutego 2021 r.
przeprowadzono ponad 500 konsultacji psychologów, co stanowi ponad trzykrotne zwiększenie zapotrzebowania wśród studentów w odniesieniu do poprzednich lat! Wzrost zapotrzebowania odnotował też
SOWA UJ: – Teraz jest to około 45 nowych zgłoszeń na miesiąc, przed pandemią było ich miesięcznie około 30 – mówi Jagna Kazienko.

Uczelnie na pomoc
Nie wszystkie uczelnie w godzinie zero (czyli w momencie wprowadzenia kształcenia zdalnego w marcu 2020) mogły skorzystać z już istniejących komórek pomocy psychologicznej dla studentów. Takiej jednostki np. brakowało przed pandemią na Uniwersytecie Gdańskim.

chologicznego Uniwersytetu Gdańskiego (ACWP UG), opowiada:
– Po wprowadzeniu lockdownu zareagowaliśmy błyskawicznie, jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce. Zdaliśmy sobie sprawę, że wielu ludzi będzie potrzebowało wsparcia. Na początku działaliśmy trochę po „partyzancku”, w miarę naszych możliwości reagując na pojawiające się
problemy, ale z czasem udało się to wszystko porządnie zorganizować,
a od marca 2021 pracujemy już jako oddzielna jednostka uniwersytecka,
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– Zaskakujące może się wydać to, że na początku pandemii (marzec-

Dr Agata Rudnik, dyrektorka Akademickiego Centrum Wsparcia Psy-

czyli Akademickie Centrum Wsparcia Psychologicznego UG.
Jak dalej tłumaczy dr Rudnik, na UG pomoc potrzebującym udzielana jest dwutorowo: – Z jednej strony są to konsultacje, jakie prowadzą specjalistki i specjaliści zatrudnieni w Instytucie Psychologii UG,
w tym osoby mające doświadczenie kliniczne z różnych obszarów zdrowia psychicznego. To z reguły 50 – 60-minutowe spotkania. Każdy zgłaszający się może wziąć udział w trzech sesjach. Z drugiej strony jest zaangażowanie samych studentów organizujących spotkania online czy
warsztaty dla swoich kolegów (wychodzimy z założenia, że koleżeńskie
wsparcie czasem jest najskuteczniejsze).

???

Zmienne nastroje roku 2020

Działania pomocowe w związku z pandemią podjęły też inne
uczelnie – np. na AWF-ie w Katowicach powołano Pełnomocnika
Rektora ds. wsparcia psychologicznego, w poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza ruszył program wsparcia i konsultacji
psychologicznych dla pracowników / studentów UAM i członków ich
rodzin oraz pracowników służb medycznych i mundurowych przeżywających trudne chwile, doświadczających osamotnienia, kryzysu
emocjonalnego (konsultacje prowadzone przez psychologów i psychoterapetów z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM), a na Politechnice Warszawskiej ruszyła nieodpłatna zdalna pomoc psychologa za pomocą MS Teams oraz kontaktu telefonicznego
z psychologiem – oferta dostępna jest dla wszystkich studentów,
doktorantów i pracowników.
Z jakimi problemami przychodzą do akademickich psychologów
studenci? Jak mówią pracownicy specjalnych jednostek powołanych
w tym celu na uczelniach, na konsultacjach poruszane są różne
kwestie – od zwykłych, codziennych spraw (np. planowanie wydatków) po te związane z zaburzeniami psychicznymi (przede wszystkim zaburzenia depresyjno-lękowe). – Najbardziej charakterystycznym problemem obserwowanym u studentów było zaburzenie cyklu
dobowego (sen w ciągu dnia, nauka w nocy, problemy z dyscypliną
uczenia się, spadek jakości studiowania w efekcie znużenia kształceniem online) oraz problemy związane z izolacją od rówieśników – mówi Jagna Kazienko. Z kolei Agata Rudnik przestrzega przed specyficznym dla pandemicznych studentów i coraz częstszym…
uzależnieniem od uczenia się.
STUDENCI NA POMOC STUDENTOM
Na stronie wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl prowadzonej przez
Parlament Studentów RP znaleźć można wiele przydatnych informacji
i porad. Inny ciekawy serwis prowadzony jest też np. przez studentów Uniwersytetu Śląskiego: www.wiecjestem.us.edu.pl.
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Uczelnie w czasie pandemii!
Pierwszoroczniacy pod specjalnym
nadzorem
Na co mogą liczyć studenci potrzebujący pomocy psychologicz-

nej? Krakowska AGH zapewnia bezpłatną pomoc prowadzoną aż
przez trzy jednostki: Centrum Spraw Studenckich: Biuro ds. Osób
Niepełnosprawnych, Centrum Karier oraz zewnętrzny Punkt Konsultacyjny współpracujący z uczelnią w ramach programu adaptacyjnego dla studentów AGH ADAPTER. Od 1 lipca br. dodatkowo na AGH
funkcjonuje również rzecznik ds. równości.
Z kolei ACWP UG oprócz konsultacji psychologicznych organizuje
także różnego rodzaju warsztaty (np. dla Erasmusów, dla studentów
ze Wschodu) czy webinaria (np. przed sesją – jak się uczyć). Studentki i studenci angażujący się w prace ACWP utworzyli także biblioteczkę materiałów na różne tematy (np. o medytacji, relaksacji, technikach radzenia sobie ze stresem, sposobach na zapamiętywanie itp.).
W SOWA UJ dostrzeżono, że grupą wymagającą szczególnego
wsparcia w okresie pandemii są studenci I roku. Kierownik jednostki stwierdza: – Sytuacja tych osób jest szczególna, ponieważ w efekcie
nauki zdalnej nie mają możliwości poznania atrakcji tzw. studenckiego
życia. Dlatego od roku akademickiego 2021/2022 zaczynamy prowadzić
dla nich grupowe warsztaty psychoedukacyjne m.in. z mindfulness i radzenia sobie ze stresem.
Uczelniani psychologowie dostrzegają jednak także plusy pandemicznej rzeczywistości. Dr Agata Rudnik podkreśla: – Jedno nas cieszy: ludzie coraz rzadziej czują opór przed wizytą u psychologa czy psychiatry. To powoli staje się zupełnie normalną sprawą. Często student,
który się do nas zgłasza, dostrzega, że rozmowa z psychologiem nie jest
niczym strasznym, otwiera się na taką formę pomocy i później korzysta
z porad specjalistów w innych miejscach.

Czy studia czas zacząć?
Stwierdzenie, że pandemia może być tak samo dobrym czasem,
by zacząć studia, nie budzi wątpliwości na AGH. – Do studiowania wystarczy odpowiedni wynik na maturze, zapał, pozytywne nastawienie,
otwartość i chęć do nauki. Studentów pierwszego roku wprowadzi w nowy świat studiów uczelniany Program adaptacyjny ADAPTER, sprawnie
działający Samorząd Studencki służy wsparciem i daje możliwości zaan-

MARIA LICZNERSKA, studentka V roku psychologii, współpracująca
z Akademickim Centrum Wsparcia Psychologicznego Uniwersytetu Gdańskiego:
Po pięciu latach studiów mogę powiedzieć, że nic tak nie rozleniwia jak nicnierobienie. Czy w sytuacji obecnych maturzystów zrobiłabym sobie rok przerwy z nadzieją, że za rok już WSZYSTKO będzie normalne? Nie! Po pierwsze, nie
wiadomo, kiedy powróci normalność, a po drugie, nie wiadomo, czy po roku
bez konkretnego planu miałabym motywację do czegokolwiek. Nauczanie
zdalne też może być ciekawe, a przede wszystkim wygodne!
Jeżeli chodzi o rady: przede wszystkim socjalizacja! Dobrzy ludzie wokół to
gwarant dobrego samopoczucia, ale też oparcie w chwilach zwątpienia. Znajomości zawiązane na studiach procentują nie tylko dostępem do świetnych
notatek, ale też zapewniają wspaniałe wspomnienia.

Praw Studenta ze swoimi asystentami stoi na straży przestrzegania
praw osób uczących się w naszej uczelni.
Jagna Kazienko przekonuje, że przed rozpoczęciem studiów warto
się odpowiednio przygotować na nowe doświadczenia: – Moje rady
dla studentów I roku kształcących się w czasie pandemii? Zadbać o swoje naturalne wsparcie. Czyli: nie rezygnować z kontaktów z rodziną, znajomymi, nawet jeśli będą to tylko kontakty online. A w kontekście uczenia się: zadbać o utrzymanie pewnej dyscypliny, utrzymywać dobowy
rytm, bo w czasach kryzysu codzienne stałe rytuały zapewniają nam pozory normalności.
Natomiast dr Szymon Chrząstowski z UW uważa, że niepokój
związany z tym, jak będzie w czasie pandemicznych studiów to… dobry objaw: – Jeśli ktoś ma obawy przed rozpoczęciem studiów w okresie
pandemii i nauki zdalnej, jest to pozytywna reakcja, bo oznacza, że ta
osoba prawidłowo rozpoznaje sytuację – mówi. – Natomiast taki młody
człowiek powinien się zastanowić, czy może pozwolić na to, by te obawy
wpłynęły na długoterminowe cele, jakie przed sobą stawia. Czy warto
poddawać się w walce o swoje marzenia tylko ze strachu przed pandemią? I choć nie ma uniwersalnych sposobów na to, jak radzić sobie
w kryzysowej sytuacji, wierzę, że każdy, kto zdecyduje się zawalczyć
o swoje cele, swoje marzenia, znajdzie w sobie zasoby do tego, by podjąć ten wysiłek realizowania planów, większość z nas bowiem ma w sobie zdolność dostosowywania się do bardzo różnych i zmiennych warunków życia i radzenia sobie ze stresem.
MAGDA TYTUŁA

gażowania się w sprawy dotyczące środowiska studenckiego, a Rzecznik

Praw Studenta ze swoimi asystentami stoi na straży przestrzegania
praw osób uczących się w naszej uczelni.
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Natomiast dr Szymon Chrząstowski z UW uważa, że niepokój
związany z tym, jak będzie w czasie pandemicznych studiów to…

Jagna Kazienko przekonuje, że przed rozpoczęciem studiów war-
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ście uczenia się: zadbać o utrzymanie pewnej dyscypliny, utrzymywać
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jak radzić sobie w kryzysowej sytuacji, wierzę, że

Łap koła... naukowe
Studia to jeden z najbardziej ekscytujących okresów w życiu, czas w którym wszystko jest możliwe i niepowtarzalne. To moment poszukiwania własnej drogi, szlifowania talentów i realizacji pasji. Często decyzje i działania podejmowane w trakcie studiów owocują sukcesami w życiu zawodowym, a zawiązywane startupy przekształcają się w prężnie działające przedsiębiorstwa.



Historie studentów i absolwentów Politechniki Gdańskiej dowo-

Projektem, z którym szczególnie blisko związana jest Dominika To-

dzą, że oprócz atutów uczelni, takich jak kadra dydaktyczna, nowo-

maszewska, jest Sturdust. Bierze on udział w programie REXUS/BEXUS

czesne zaplecze sprzętowe i lokalizacja, dla rozwoju i nauki bardzo

współorganizowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną.

ważna jest także działalność w kołach i i organizacjach studenckich.

– Budujemy gondolę stratosferyczną ze specjalnym systemem filtra-

Na Politechnice Gdańskiej jest ich ponad setka. Skupiają one stu-

cyjnym, która odbędzie 5h lot na wysokości 30 km. W trakcie lotu pobie-

dentów z wszystkich wydziałów, tworząc inspi-

rzemy występujące tam mikroorganizmy, a następ-

rujące miejsca współpracy i wymiany myśli po-

nie zbadamy próbki w laboratorium pod kątem

między młodymi pasjonatami.

odnalezienia nieopisanych wcześniej bakterii. Zre-

Jednym z takich kół jest SimLE, którego pre-

alizowaliśmy już dwie własne misje, oczywiście

zesem jest Dominika Tomaszewska – dla niej

na mniejszą skalę, podczas których udało nam się

to przede wszystkim miejsce, w którym wiedzę

takie bakterie odnaleźć. Chcielibyśmy potwierdzić

teoretyczną wykorzystuje się w praktyce.

to odkrycie i zrealizować publikację naukową.

– SimLE funkcjonuje jak mała firma. Prowadzimy

Do udziału w programie REXUS/BEXUS awanso-

projekty techniczne, z których każdy ma swojego

wało 13 zespołów z całej Europy, a jedynym pol-

lidera, zaś zarząd nadzoruje budżet, prace po-

skim przedstawicielem jest właśnie gdański Star-

szczególnych zespołów i reprezentuje koło
przed władzami Uczelni. Podczas mojej przygody
w SimLE, w ciągu pięciu lat, pozyskaliśmy ok. pół
miliona złotych na nasze projekty. Pieniądze po-

dust.
DOMINIKA TOMASZEWSKA
– absolwentka Politechniki Gdańskiej,
prezes koła naukowego SimLE

chodziły od uczelni, z grantów rządowych oraz
od prywatnych przedsiębiorców – mówi Dominika.

ramach

projektu

trwającego

specjalistami z Europejskiej Agencji Kosmicznej,
odbyli kilka zagranicznych podróży i prowadzą
regularne konsultacje w międzynarodowym gronie.

Zaangażowanie w koło naukowe i wsparcie uczelni pozwoliło Domi-

Studenci Politechniki Gdańskiej słyną z odwagi, kreatywności

nice zobaczyć świat inżynierii z wielu perspektyw, nauczyło operatywno-

i ambicji – wspierani przez swych profesorów – wierzą, że nie ma

ści i zarządzania zespołem. Studia na PG dały jej narzędzia oraz umie-

dla nich rzeczy niemożliwych. Dlatego uczestnicy SimLE postanowi-

jętności do zdobycia ciekawej pracy, dodały pewności siebie – jest teraz

li skupić swoją uwagę na… kosmosie. Obecnie prowadzone są dwa

gotowa na każde zawodowe wyzwania. I nie boi się ich podejmować.

projekty Stardust oraz Simba. W ramach Simby studenci projektują
i tworzą rakiety. Do tej pory zbudowano już 3 takie jednostki, a największa z nich podczas startu osiągnęła pułap 2963 m, przy maksymalnej prędkości 780 km/h.
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W

od roku 2019 studenci SimLE współpracują ze

W krajowych uczelniach pracuje ponad 12 tysięcy kół naukowych.
Najlepsze z nich otrzymają ponad 6,5 mln zł na najlepsze projekty wyłonione w konkursie „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

WYBIERZ STUDIA
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fot. arch. uczelni

MIASTA AKADEMICKIE
OKNA Z WIDOKIEM
NA PRZYSZŁOŚĆ
By wybór studiów był udany i by po latach, już z dyplomem w dłoni, można było
gratulować sobie decyzji, trzeba wziąć pod uwagę jeden ważny czynnik: miasto,
gdzie się będziemy kształcić.
Dziś mówi się głośno, że warunkiem rozwoju są ludzie – dotyczy to tak gospodarki,
większych i mniejszych organizacji (firm, instytucji), jak i każdego z nas. To, jakich ludzi spotkamy na swojej drodze, jakie relacje nawiążemy i z jakich podpowiedzi czy
rad innych osób skorzystamy, może w decydujący sposób wpływać na nasze życie
i na ścieżki rozwoju, jakimi podążać będzie nasza kariera zawodowa. Okres studiów
to bowiem czas idealny, by otworzyć nie tylko swoją głowę na wiedzę, ale i serce
na spotkanie innych (poznanie ich punktu widzenia, ich zainteresowań, ich planów
i marzeń), by tym samym zacząć tworzyć swoje sieci znajomości.
Starożytni używali określenia genius loci w przekonaniu, że każde miejsce ma swoją specyfikę, swojego ducha (dziś powiedzielibyśmy raczej – klimat), zatem też
przyciągać będzie i zatrzymywać przy sobie określone typy ludzkie. I to właśnie podejście warto brać pod uwagę także współcześnie, dokonując choćby takiego wyboru jak decyzja o studiowaniu. Zatem „puzzle” pt. idealne studia jedynie wtedy
uda się w całości ułożyć, jeśli zapytamy samych siebie nie tylko „co” (kierunek)
i „gdzie” (uczelnia) chcemy studiować, ale także „w jakim mieście”.
A wybór jest spory, nawet jeśli brać pod uwagę tylko polskie ośrodki akademickie
(jest ich 97). Co roku prezentujemy kilka z nich – piszemy o rzeczach praktycznych
(ceny, miejsca „dla studenta”, atrakcje, udogodnienia), ale też (a może przede
wszystkim) o klimacie miast akademickich, o tym, jakich ludzi i czym przyciągają.
Każdy z takich ośrodków jest inny. I w kontekście wyboru ścieżki kształcenia nie
chodzi tylko o ich wielkość (liczba mieszkańców i rozpiętość terytorialna) czy wielkomiejskość, ale przede wszystkim o ich prostudenckość. O tej zaś decyduje najpierw, jak liczną grupę stanowią w danym mieście studenci (i ile ich przypada
na 1000 mieszkańców miasta), co za tym idzie – jakie oferty (mieszkań, rozrywek,
pracy) na nich czekają, a dalej – jak ich wartość dla rozwoju miasta i regionu postrzegają władze administracyjne i w związku z tym jakie działania podejmują (stypendia, programy społeczne, ale i sposoby nasłuchiwania głosu studentów
przy podejmowaniu ważnych decyzji związanych np. z infrastrukturą czy działalnością kulturalną), by studentom w danym ośrodku po prostu żyło się dobrze.

ÿ

Czytajcie, szukajcie (internet, poczta pantoflowa) bardziej szczegółowych danych
i – wybierajcie dobrze dla swojego dalszego rozwoju!
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LUBLIN: miasto wielu
możliwości
Studiujący w polskim „mieście siedmiu wzgórz” są zgodni:
Lublin ma wszystkie zalety małej miejscowości, a zarazem
prężnie rozwijającego się prostudenckiego ośrodka. Tu wszędzie można dojść na piechotę, a jeśli już trzeba jechać, przemierzenie miasta od jednego jego końca do drugiego zajmuje
najwyżej pół godziny.



kład, że nawet pracując w tak małym ośrodku jak Lublin, można osiągnąć
coś wielkiego. Z kolei Bartłomiej Zaremba, dziś student V roku kierun-

Z drugiej strony liczba uczelni i różnorodność oferowanych przez

ku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który przyjechał

nie kierunków sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. A kiedy

tu spod Rzeszowa, po maturze dostał się na kilka medycznych uczelni.

do tych atutów dorzucić fakt, że studenci stanowią niemal jedną pią-

Wybrał miasto siedmiu wzgórz, bo jak mówi, zależało mu na zamiesz-

tą wszystkich mieszkańców miasta, trudno się dziwić, że żakom

kaniu w ośrodku z bogatą historią, tradycjami, ale przede wszystkim

w Lublinie jest po prostu dobrze.

na studiowaniu na uczelni, która dawałaby możliwość rozwijania się

Powodów wyboru Lublina na miejsce studiów jest bez liku. Miłosz Naumowicz, który
wybrał sinologię na KUL-u, w swoim rodzinnym
Toruniu na żadnej uczelni nie znalazł interesującego go kierunku. – Ale też kiedy sprawdzałem
program studiów na konkurencyjnych uczelniach,
stwierdziłem, że w porównaniu z tym, co jest na
KUL-u, oferta innych uniwersytetów wypada blado – tłumaczy. Klaudia Kamińska (jest na V roku architektury na Politechnice Lubelskiej), która

pochodzi

z

małej

miejscowości

pod Lublinem, mówi z kolei, że od zawsze była
związana ze stolicą wschodniej Polski, jak nazywany bywa Lublin. – I choć dostałam się też

•
•
•
•
•

LUBLIN AKADEMICKI W LICZBACH
około 60 tys. studentów
(ok. 18 proc. mieszkańców miasta)
9 uczelni, w tym 5 publicznych
i 4 niepubliczne
ponad 200 kierunków studiów
na uczelniach publicznych i prywatnych
ponad 6 700 studentów zagranicznych
z ponad 100 krajów (11 proc. ogólnej
liczby studentów)
blisko 15 tys. absolwentów każdego roku.

Za: lublin.eu
(dane za rok akademicki 2019/2020)

na architekturę do Krakowa, trochę przerosła

tych okołomedycznych. – Od dziecka tańczę,
a Uniwersytet Medyczny w Lublinie ma własny
zespół pieśni i tańca, więc studiując, mogę nadal
rozwijać moją pasję.
Do Lublina ściągają nawet studenci z Warszawy – przykład to Maria Stępień, absolwentka kierunku lekarskiego lubelskiego UM,
a obecnie studentka filologii romańskiej
na KUL-u. – Lublin poznałam jeszcze w klasie
maturalnej. Przyjeżdżałam tu na kurs symulacji
medycznej i bardzo spodobała mi się atmosfera
zarówno uczelni (widać było, że UM stara się
przyciągnąć do siebie kandydatów, stawia
na rozwój i nowoczesność), jak i miasta. Poza na-

mnie perspektywa wyjazdu tak daleko od rodzinnego domu. Klaudia do-

uką poświęcam się sportowi, działam w uczelnianym klubie AZS, a Lublin

daje też, że przyszłych architektów Lublin inspiruje historiami tak zna-

powoli staje się takim akademickim centrum sportu w Polsce – opowiada.



nych twórców, jak np. Bolesław Stelmach. – Oni stanowią dla nas przy-

36

w różnych dziedzinach, niekoniecznie tylko

MIASTA AKADEMICKIE

Malwina
Kot

Żaneta
Syczek

Klaudia
Kamińska
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LUBLIN: miasto
wielu możliwości

TYLKO W LUBLINIE
CEBULARZ – przysmak wywodzący się z kuchni żydowskiej (oryginalna nazwa to pletzel,
nazwa cebularz pochodzi już z czasów powojennych). Zgodnie z opisem ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (cebularz
od 2014 r. jest produktem chronionym prawem UE jako produkt regionalny) to „placek
pszenny o średnicy 15-20 cm. Powierzchnię cebularza stanowi cebula pokrojona w kostkę,
wymieszana z makiem”. W lubelskich restauracjach i barach często serwowany z dodatkami,
na ciepło, ma też w Lublinie swoje Regionalne
Muzeum Cebularza.

Prostudenckie
lokum

chyba że jakaś para się decyduje na taką
opcję – mówi. – Najczęstszy wariant to kilkoro współlokatorów w kilkupokojowym mieszkaniu.

Prostudenckie ceny
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Przyjezdni potwierdzają: w Lublinie nie ma proPytani o inne koszty życia lubelscy stublemu ze znalezieniem wygodnego dla studenta
denci podkreślają, że jedną z zalet miasta
mieszkania ani z miejscem w akademiku. Malwisą prostudenckie ceny w stolicy wschodniej
na Kot, dziś studentka IV roku farmacji UM w LuPolski. Żaneta Syczek, studentka IV roku
blinie, która przyjechała tu z Mińska Mazowieckieinżynierii bezpieczeństwa na Politechnice
go, na I roku zdecydowała się zamieszkać
Lubelskiej, wylicza: – Piwo w klubie możw akademiku. – Nie znałam wcześniej miasta, bo
na kupić już za 5 złotych, a dwudaniowy
byłam tutaj tylko raz z wycieczką szkolną, więc akaobiad, ze świeżo wyciskanym sokiem, w barze
demik, który jest blisko wszystkich uczelnianych buna kampusie naszej uczelni kosztuje 15 złodynków dydaktycznych, wydawał mi się najlepszą
tych. Zachwala, że Lublin to miasto i dla imopcją. I nie narzekam – na Chodźki [tam mieści się POMNIK UNII LUBELSKIEJ NA PLACU LITEW- prezowiczów (klubów i pubów zwłaszcza
kampus lubelskiego UM – przyp. red.] mieszkało SKIM – postawiony w 1826 r. dokładnie na Starym Mieście jest do wyboru, do kolomi się bardzo dobrze – mówi. Dodaje, że nie spo- w miejscu, gdzie w 1569 r. obozowała szlachta ru), i dla osób, które wolą spokojniejsze
tkała się jeszcze z tym, żeby jakikolwiek wniosek przybyła na sejm, w czasie którego ustanowio- spędzanie czasu (pięknie zmodernizowany
o przydzielenie miejsca w akademiku został od- no, że Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Li- Park Ludowy) czy aktywny wypoczynek
rzucony. Lubelskie akademiki choć wygodne (bli- tewskie tworzyć mają jedno niepodzielne pań- na rowerze, rolkach lub basenie (wyjątkowy
sko uniwersyteckich budynków, oferują pokoje 1- stwo – Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Aqua Lublin, czyli zarazem aquapark, jak
i 2-osobowe), często jednak przegrywają w kon- Inicjatorem postawienia pomnika upamiętnia- i basen olimpijski oraz centrum fitnessu
kurencji z mieszkaniami studenckimi. Bartłomiej jącego to wydarzenie był Stanisław Staszic.
i hale przeznaczone na lodowisko w zimie,
(od początku studiów wynajmuje pokój w miesza miasteczko drogowe w lecie). – Trudno
kaniu studenckim) tłumaczy to tak: – Jeśli mam
określić, co jest takim centralnym studenckim
190 zł
za miejsce w akademiku zapłacić 500 zł, a za pokój
miejscem spotkań w Lublinie – dodaje jej kobilet sem
estralny
zł
w mieszkaniu studenckim 600-900 zł,
leżanka z uczelni Klaudia Kamińska. – Tu rau
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d
2,1 zł bilet
je
tom dopiero przyjeżdżającym
kaniu w centrum miasta, dodaje,
jednorazowy ulgowy
do miasta, którzy chcą się od raże o mieszkanie dla studenta jest
komunikacji miejskiej
zu dobrze tu poczuć, żeby po prow Lublinie bardzo łatwo. Według
od 5 zł
LUBELSKI
stu wyszli wieczorem do miasta alniej można też znaleźć okazje – pokój
piwo
w klubie
KOSZYK
bo wzięli udział w tradycyjnych
już za 400 zł. – Raczej nie spotkałam się
studenckim
otrzęsinach, najlepiej kolejno w kilku
z tym, by studenci wynajmowali kawalerki,

BREJDAK – typowo lubelskie słowo, które
znaczy tyle co brat. Inne lubelskie słowa np.:
ciapy (kapcie), parówka (bułka paryska, weka), placek (ciasto), trajtek (trolejbus).

Bartłomiej
Zaremba
i to różnych uczelni czy kierunków. – W ten sposób szybko poznaje się mnóstwo ludzi i potem
jest człowiekowi raźniej – kwituje Żaneta.

Prostudencki klimat
Niedrogo i bez nudy – to kwintesencja studenckich oczekiwań. I tak właśnie jest w Lublinie, w którym, jak twierdzą moi rozmówcy, ciągle coś się dzieje – a to jakiś festiwal, a to jakieś
wydarzenia organizowane przez samych studentów, a to jakaś impreza sportowa. – W dodatku jeśli ktoś jest mocno nastawiony na naukę,
znajdzie tu wielu przychylnych wykładowców, którzy pomagają, np. cierpliwie tłumacząc to, czego
ktoś nie rozumie lub jeszcze nie umie – mówi Maria Stępień. – Dlatego myślę, że w Lublinie doskonale poczują się ci ludzie, którym nie odpowiada

CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW – zgodnie
z opisem na stronie wydarzenia to „festiwal
prezentujący sztukę nowego cyrku, akrobatyki i klaunady odbywający się w Lublinie
od 2008 r. Do miasta zjeżdżają wtedy artyści
uliczni i mistrzowie sztuki cyrkowej z całego
świata, aby prezentować zapierające dech
w piersiach spektakle i pokazy. Na ulicach
spotkać można połykaczy mieczy, akrobatów
czy rozśmieszających do łez buskerów.
Wszystko na wyciągnięcie ręki publiczności,
która zresztą często jest zapraszana do aktywnego udziału w spektaklach”. W ramach
Carnavalu Sztukmistrzów odbywa się Urban
Highline Festival czyli najstarsze i wciąż największe na świecie wydarzenie poświęcone
chodzeniu po taśmie – slackliningowi.

MIASTA AKADEMICKIE

TYLKO W LUBLINIE

KWADRAT – przestrzeń na kampusie Politechniki Lubelskiej, ulubione i kultowe miejsce spotkań studentów PL, „pełnoprawne
zjawisko społeczno-kulturowe. Kwadrat
od lat i pokoleń łączy ludzi, w tym miejscu zawiązywane są przyjaźnie, które potrafią przetrwać nie tylko okres studiów” (za stroną
@KwadratPollub na Facebooku).

presja wyścigu szczurów ani wyraźnie hierarchiczny układ stosunków na uczelni. Bartłomiej wspo-

– Lublin to doskonały wybór dla tych, którzy chcą

mina, że stereotypowe panie z dziekanatu zna

się rozwijać. To takie młode miasto o przyjemnej

tylko z dowcipów kolegów z innych ośrodków

atmosferze. Ono dobrze nastraja i do studiowania,

akademickich. – Jeśli na przykład student chce

i do mieszkania.

pracować albo godzić studia, działalność w orga-

Pytani o to, czego im w Lublinie brakuje, stu-

nizacjach studenckich i jeszcze rozwijanie jakichś

denci niewiele potrafią wymienić. Może – ze

własnych pasji, to władze uczelni ułatwiają pogo-

względu na wielonarodowość studenckiej braci

dzenie tych aktywności poprzez możliwość dosto-

– przydałyby się jakieś konkretne działania od-

sowania planu zajęć w ramach indywidualnej or-

górne (miasta, uczelni) zmierzające do tego, by

ganizacji studiów – mówi chłopak.

zintegrować wielokulturowe środowisko? Dziś

Prostudencko nastawione są też władze mia-

mimo że liczba obcokrajowców na lubelskich

sta i regionu – widać to choćby po liczbie róż-

uczelniach imponuje (ponad 11 proc.!), to jed-

nych programów dla studentów (Maria wymie-

nak często studenci zagraniczni tworzą własne

nia program Aktywny Student) czy liczbie

podgrupy. Wynika to np. z osobnych planów za-

stypendiów, o jakie studenci mogą się starać

jęć dla polskich i zagranicznych studentów, innej

poza uczelnią (np. stypendium Prezydenta Mia-

struktury studiów, osobnych akademików prze-

sta Lublina, stypendium marszałka wojewódz-

znaczonych tylko dla erasmusów itp. – Brakuje

twa lubelskiego). – Warunki, które trzeba spełnić,

też czegoś w rodzaju orientation week dla wszyst-

by starać się o taką formę pomocy, to bardzo do-

kich osób zaczynających studia w Lublinie – mówi

bre wyniki na uczelni, działalność na rzecz miasta

Maria. – Przez to studenci często nie mają świado-

lub regionu, wybitne osiągnięcia sportowe czy ar-

mości bogatej wielokulturowej historii tego miasta.

tystyczne – mówi Bartłomiej. A Malwina dodaje:

MAGDA TYTUŁA
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GÓRNY ŚLĄSK METROPOLIA
Z GWARANCJĄ NA PRZYSZŁOŚĆ
Co przyciąga kandydatów na studia do dwumilionowej
metropolii Górnego Śląska i samych Katowic – stolicy
województwa śląskiego i serca Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii?



– Renomowane uczelnie, oferujące szeroki wachlarz kierunków oraz miej-

Śląskie i Zagłębiowskie uczelnie oferują różnorodne kierunki i specjal-

sca, które dają atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu. W Katowi-

ności – od 86 kierunków Uniwersytetu Śląskiego z nowym kierunkiem

cach mamy jedno i drugie, dlatego nasze miasto jest tak chętnie wybierane

„Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji”, przez 23 kie-

przez studentów z całego kraju, ale również z zagranicy – mówi Marcin Kru-

runki studiów Uniwersytetu Ekonomicznego z takimi nowościami, jak

pa, prezydent Katowic. – Do wyboru jest 15 szkół wyższych, oferujących

„gospodarka miejska i nieruchomości” i „gospodarka cyfrowa” – ofero-

kształcenie na kierunkach ekonomicznych, humanistycznych, medycznych,

waną jako unikat w skali kraju tylko przez UE w Katowicach, czy ponad 50

artystycznych czy sportowych. W wolnym czasie zapraszamy na wydarzenia muzyczne, imprezy w katowickich klubach oraz znane w kraju i Europie festiwale muzyczne. Każdy znajdzie u nas coś dla siebie.
Zależy nam na tym, aby do Katowic przyjeżdżało jak
najwięcej młodych ludzi, bo wielu z nich po skończeniu studiów decyduje się na to, aby związać swoją
przyszłość z naszym miastem. Wybierają stolicę metropolii jako miejsce, w którym chcą mieszkać, pracować i zakładać rodzinę – dodaje prezydent Katowic.
Na Śląsku dla kandydatów na studia czeka
około 200 kierunków studiów na studiach licencjackich, magisterskich, inżynierskich czy
podyplomowych. To przyszli medycy, politycy,
pedagodzy, filmowcy, artyści, graficy, sportowcy,
inżynierowie, czy pianiści. Wyjątkowość Górnego
Śląska polega na tym, że tu każdy znajdzie coś dla
siebie.

W samej stolicy województwa śląskiego
– w Katowicach – swoje siedziby ma aż 15
publicznych i niepublicznych uczelni. Akademicki Śląsk to także uczelnie i filie w innych miastach regionu, jak m.in. Gliwice,
Cieszyn, Rybnik, Zabrze, Bielsko-Biała,
Częstochowa Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Bytom, Chorzów. Na Górnym Śląsku
można kształcić się na kierunkach ekonomicznych, humanistycznych, medycznych,
artystycznych czy sportowych. Swoje siedziby mają tutaj takie uczelnie jak Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny,
Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika
Śląska, Akademia Wychowania Fizycznego, katowicka Akademia Sztuk Pięknych
czy Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

kierunków studiów Politechniki Śląskiej – w tym
technicznych, a także innych jak np. analityka biznesowa, architektura wnętrz, lingwistyka stosowana oraz 16 kierunków medycznych na Śląskim
Uniwersytecie Medycznym. Pandemia Covid-19
pokazała nam jeszcze bardziej, jak ważny jest system ochrony zdrowia, a jeszcze ważniejszy – wykwalifikowany personel.
– Nie tylko pandemia Covid-19, ale nasze wcześniejsze doświadczenia mówią jedno – zapotrzebowanie na wykształcenie nowych lekarzy jest bardzo
duże, a z powodu Covid-19 nabrało jeszcze większego znaczenia – zaznacza prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. – Prawie pół tysiąca studentów
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
pracowało jako wolontariusze na oddziałach covidowych. Dla wielu z nich było to pierwsze zetknięcie
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Studia w trudnym czasie pandemii.
Nauka, rozwój, nowe znajomości
i wspomnienia
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ŚLĄSK

GÓRNY
METROPOLIA
Z GWARANCJĄ NA PRZYSZŁOŚĆ



się z medycyną w praktyce, z jej wyzwaniami, walką o życie w ekstremalnych
Muzeum Śląskim. Tutaj odbywa się także jedno z największych wydarzeń
warunkach pandemii i śmiercią pacjentów – dodaje rektor SUM.
popularnonaukowych w Europie, czyli Śląski Festiwal Nauki organizowaDla studentów śląskich uczelni czas pandemii to także zajęcia zdalne,
ny przez Uniwersytet Śląski.
które trwały przez większość roku akademickiego. – Pandemia odmieniła
Absolwenci po studiach w tym regionie mogą liczyć także na doklasyczną formę zajęć, o których nam opowiadali znajomi, którzy już przeszli
brze płatną pracę. Gospodarka Śląska należy do najlepiej rozwiniętych
przez pierwsze lata nauki na uczeni. Przeszliśmy na formę zdalną i zajęcia odw Polsce. Wiele firm z listy 500 największych w Polsce ma tu swoje siebywały się sprzed ekranu komputera. Nauka w czasie pandemii zwiększyła
dziby, m.in. Tauron Polska Energia, ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej,
moją samodyscyplinę, stworzyła konieczność mobilizowania się do aktywneFiat Chrysler Automobiles w Bielsku-Białej, Jastrzębska Spółka Węglowa
go uczestniczenia w zajęciach. Jednocześnie dała więcej
oraz Polska Grupa Górnicza, swoje siedziby ma
–
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tu też ING Bank Śląski, hurtownia medyczczasu osobistego ze względu na brak konieczności dorządu studenckiego. Dzięki temu mogłam
na Farmacol. Śląsk jest też centrum biznesojazdu na uczelnię – zauważa Michał Stojko, student
poznać wielu wspaniałych ludzi oraz rozwym dla takich potentatów, jak: IBM, Honeykierunku lekarskiego na Śląskim Uniwersytecie Mewinąć swoje umiejętności poprzez realiwell, ING Tech Poland czy PwC. Fabryki
dycznym.
zowanie kolejnych zadań i celów. Jednym
na Śląsku ma także największy producentem
Śląskie uczelnie oferują nie tylko wykłady i zajęz nich była organizacja Juwenaliów Rybcia, ale także szeroko rozumiane życie studenckie.
nickich w 2019 roku. Było to dla mnie
Oby tylko pandemia pozwoliła wrócić do możliwobardzo angażujące oraz ciekawe dości organizacji różnych wydarzeń. – W murach naświadczenie. Działając w różnego typu
szej uczelni czeka na Was wysoko wykwalifikowaorganizacjach studenckich uczymy się
na kadra naukowo-dydaktyczna oraz nowoczesne
nowych rzeczy oraz wzbogacamy okres
pracownie i laboratoria wyposażone w sprzęt światostu
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w kołach naukowych przy organizacji różnych wydarzeń, a także współprace z firmami, dzięki którym
w branży kolejowej w Polsce – Alstom. Nie zapomnijmy o centrach memożliwe są staże i praktyki zawodowe. Studiowanie na Śląsku to także
dycznych, jednostkach badawczych i wielu innych instytucjach i firmach,
poznawanie nowych osób, rozwój zainteresowań, czy studenckie życie
w których absolwenci mogą znaleźć pracę.
w uczelnianych akademikach i kampusach.

Transformacja Śląska – zieleń, muzyka, kultura i praca dla absolwentów

Dzisiejszy Śląsk to także zieleń i muzyka. Region jest bardzo atrakcyjny dla młodych osób. Same Katowice to jedno z najbardziej zielonych
miast w Polsce. Jest tu rezerwat przyrody Ochojec oraz Las Murckowski.
Do ulubionych miejsc studentów należy Dolina Trzech Stawów. Dodajmy
do tego jeden z największych parków miejskich w Europie, czyli Park Śląski w Chorzowie, Park Zielona w Dąbrowie Górniczej, rezerwat przyrody
Segiet w Bytomiu, czy krajobrazy Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz
trzy pasma Beskidów: Beskid Śląski, Beskid Mały i Beskid Żywiecki. Można studiować na Śląsku i być blisko przyrody, choć województwo śląskie
to najsilniej zurbanizowany region w Polsce.
Katowice są też miastem muzyki UNESCO. W stolicy województwa
odbywają się liczne imprezy, plenerowe wydarzenia w przestrzeni miasta, czy koncerty w Spodku lub Instytucji Kultury Katowice „Miasto Ogrodów”. Popularnością cieszą się też festiwale, jak np. Tauron Nowa Muzyka, OFF Festival czy Rawa Blues. W różnych częściach Katowic są kluby
muzyczne, które w ofercie mają naprawdę zróżnicowane wydarzenia.
Wolny czas można spędzić również na sportowo, jeżdżąc na rowerze,
na rolkach, pływając. Nie brakuje także oferty kulturalnej – wystarczy
wspomnieć o Strefie Kultury z Narodową Siedzibę Polskiego Radia czy
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Europejska Stolica Nauki 2024
dla Katowic?

Katowice są pierwszym miastem, które w tej części Europy Środkowo-Wschodniej startuje do tytułu Europejskiej Stolicy Nauki w 2024 roku.
Aplikacja miasta jest już złożona. Odbyły się też pierwsze rozmowy.
– Jesteśmy po pierwszym etapie, czyli rozmowach, w których mogliśmy zaprezentować specyfikę i wyjątkowość regionu jako regionu akademickiego. Pokazać, czym nauka i edukacja może stać się dla sprawiedliwej transformacji tego
regionu – mówi prof. dr hab. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego. – To Śląsk potrzebuje tego silnego wpływu dobrej edukacji i nauki, po to,
żeby płynnie przejść od modelu cywilizacyjnego opartego na ciężkim przemyśle
w to, co nazywamy przemysłami inteligentnymi. Mam takie przekonanie, że to
nauka i edukacja powinny się stać nowym przemysłem Śląska – dodaje.
Jeżeli Katowicom udałoby się uzyskać tytuł Europejskiej Stolicy Nauki, to
stolica województwa śląskiego dołączyłaby do takich miast jak Barcelona,
Manchester, Monachium i wiele innych europejskich miast, które otrzymały wcześniej ten prestiżowy tytuł nadawany przez organizację EuroScience
(Europejskie Forum Nauki) w Strasburgu. Kolejny krok w ubieganiu się o tytuł ESN dla Katowic to rozmowy ze wszystkim rektorami uczelni katowickich, by stworzyć Radę Europejskiej Stolicy Nauki, która będzie integrować
działania zmierzające do uzyskania tego prestiżowego tytułu.
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fot. z archiwów uczelni

– Mam poczucie, że atrakcyj-

techniki Śląskiej w Zabrzu.

ność Katowic i regionu wynika

– To unikatowy projekt

właśnie ze zróżnicowania ośrod-

w skali tej części Europy, inwe-

ków akademickich – jest tu uni-

stycja o wartości 110 mln zł.

wersytet, świetna politechnika,

Tworzony tu będzie potencjał

jest uczelnia ekonomiczna, me-

badawczy w obszarze bioin-

dyczna i są uczelnie artystyczne.

formatyki, biomechatroniki,

Wyjątkowość Uniwersytetu Ślą-

biomateriałów przetwarzania

skiego polega na tym, że mamy

sygnałów biomedycznych. In-

swoje kampusy w czterech mia-

żynieria biomedyczna ma co-

stach województwa śląskiego.

raz większe znaczenie dla sys-

Możemy dzięki temu przygoto-

temu ochrony zdrowia – mówi

wać ciekawy i różnorodny pro-

prof. hab. inż. Marek Gzik,

gram obchodów, gdyby tak się stało, że Katowice

dyrektor Europejskiego Centrum Innowacyj-

otrzymałyby tytuł Europejskiej Stolicy Nauki

nych Technologii dla Zdrowia EHTIC.

– twierdzi rektor Uniwersytetu Śląskiego.
Na Śląsku powstaje supernowoczesna
jednostka badawcza
Europejskie Centrum Innowacyjnych Techno-

W nowym ośrodku w Zabrzu będą powstawać technologie, które mogą pomóc każdemu;
lekarzom, pacjentom, sportowcom. Oficjalne
otwarcie EHTIC już 7 października 2021 roku.

logii to supernowoczesny ośrodek, w którym bę-

Górny Śląsk kusi przygodą i technologicz-

dą prowadzone badania w zakresie technologii

nym rozpędem. Warto tu żyć, studiować

dla zdrowia. Ośrodek EHTIC mieści się przy bu-

i pracować.

dynku Wydziału Inżynierii Biomedycznej Poli-

OLGA KRZYŻYK
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Leć do RZESZOWA!
Rzeszów posiada wszelkie zalety dużego miasta, ale nie ma
jego wad – stwierdził znany ekonomista prof. Witold Orłowski.
Najwyraźniej wiedzą o tym młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają
na studia do stolicy Podkarpacia.
Karolina Rusinek

fot. Kamil Pudełko



– Rzeszów jest miastem niezwykle przyjaznym dla młodych, o czym
świadczy największa liczba studentów w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców w Unii Europejskiej – mówi Aleksandra Pasich, studentka
kierunku lotnictwo i kosmonautyka na Wydziale Budowy Maszyn

od rzecznika praw studenckich, czy wreszcie od samorządu studenckiego.

się tu zostać na stałe, ponieważ Rzeszów i przylegająca do niego Jasion-

Atutem URz jest też kilka akademików i – mimo że UR nie ma jednego

ka z międzynarodowym portem lotniczym są sercem Doliny Lotniczej

zwartego kampusu – z reguły brak konieczności przemieszczania się

zrzeszającej największe polskie przedsiębiorstwa branży aeronautycz-

z jednego końca miasta na inny między zajęciami. – Wyjątek mogą sta-

nej. Wysoki poziom wyszkolenia, wiedza i kwalifikacje absolwentów Po-

nowić zajęcia z WF-u, które są realizowane albo na kampusie na Zalesiu,

litechniki Rzeszowskiej sprawiają, że najczęściej to właśnie oni są

albo na Kasprowicza. Odległości jednak nie są przerażające, ja poza godzi-

w pierwszej kolejności przyjmowani tu do pracy, a wielu z nich zaczy-

nami szczytu byłam w stanie dotrzeć w kwadrans na miejsce.

na pracować w zawodzie nawet przed obroną pracy inżynierskiej.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, której hasło

W Rzeszowie nie ma problemu z zatrzymaniem na miejscu wyróż-

brzmi „Budujemy przyszłość!”, uruchomiła w tym roku nowy kieru-

niających się absolwentów innowacyjnych kierunków technicznych

nek elektromobilność. Uczelnia prowadzi siedem kierunków stu-

– potwierdza magistrat. Chodzi tu w przeważającej mierze o absol-

diów w języku angielskim, co przyciąga zagranicznych studentów.

wentów takich kierunków, jak lotnictwo i kosmonautyka, informaty-

– Studia na Politechnice Rzeszowskiej umożliwiły mi poznanie niesamo-

ka, mechatronika, automatyka i robotyka czy budowa maszyn.

witych ludzi z całego świata – mówi Karolina Rusinek, studentka ar-

Wybór robi wrażenie
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jego problemu i prosi o wsparcie, dostanie je czy to od prodziekana, czy

i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. – Wielu absolwentów decyduje

chitektury na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury PRz. – Nasza uczelnia od wielu lat uczestniczy w programie

Uniwersytet Rzeszowski oferuje 58 kierunków kształcenia, wśród

Erasmus+, dzięki czemu studenci mogą wyjechać do jednej z ponad 100

nich studia medyczne, ale także takie kierunki jak: jazz i muzyka roz-

uczelni zagranicznych. Politechnika Rzeszowska jest też atrakcyjnym

rywkowa, instrumentalistyka, grafika, muzeologia czy komunikacja

miejscem dla obcokrajowców, którzy każdego roku licznie tu przyjeżdża-

międzykulturowa. Kinga Kruczek, która skończyła studia I stopnia

ją. Nowoczesny kampus i wykształcona kadra naukowo-dydaktycz-

z germanistyki na Uniwersytecie Rzeszowskim, a teraz zaczyna kolejne,

na sprzyjają efektownej nauce i zdobywaniu nowych umiejętności. Wie-

na politologii, mówi, że jej uczelnia to miejsce, gdzie z szacunkiem podchodzi się do studenta. – To znaczy, że każdy, kto szuka rozwiązania swo-

le organizacji studenckich oraz ponad 60 kół naukowych pozwalają
rozwijać zainteresowania i pasje, a nawet spełniać marzenia.

Aleksandra Pasich

– Nie można również nie wspomnieć o corocznym wydarzeniu,
fot. Beata Motyka

skich gromadzących nie tylko brać studencką, ale całe rzesze mieszkańców miasta, Podkarpacia czy pozostałych miejscowości i regionów z całej Polski – mówi Aleksandra. – O renomie i poziomie profesjonalizmu
ich organizacji świadczą dwie nagrody przyznane przez Parlament Stu-

Autobusem albo na rowerze
Dzięki rozbudowanemu i nieustannie udoskonalanemu układowi
komunikacyjnemu, dojazd do szkół wyższych zajmuje maksymalnie 30 minut z każdego punktu Rzeszowa. Rzeszów nieustannie powiększa też sieć ścieżek rowerowych. – Miasto jest przyjazne studentom,
bezpieczne i bardzo dobrze skomunikowane, ma też bogatą sieć ścieżek rowerowych – potwierdza Karolina. – Położenie kampusu w centrum Rzeszowa daje wiele możliwości miłego spędzenia wolnego czasu. Niskie koszty
utrzymania w porównaniu z innymi dużymi polskimi miastami, bogata oferta gastronomiczna, kina, teatry, ciekawe miejskie wydarzenia stanowią dodatkową atrakcję studenckiego życia.
W Rzeszowie kwitnie życie studenckie – nie brakuje lokali klubowych
ani takich, które organizują różne imprezy z myślą o studentach. – Można znaleźć miejsca z karaoke albo takie, gdzie organizowane są noce planszówek. W lokalach zwykle też są specjalne zniżki dla studentów, z reguły
takim dniem dla studentów są czwartki – mówi Kinga.
Jakie miejsca są popularne wśród studenckiej braci? Okolice Rynku oraz rozwijające się dopiero w Rzeszowie kluby plenerowe, takie
jak np. Przystań na Lato (półotwarta przestrzeń) czy Klub pod Palmą
(gdzie organizowane są też koncerty). Żacy lubią też Klub Bajka,
w którym można potańczyć. – I rzeszowscy studenci potrafią się bawić,
często do 3 nad ranem, kiedy jeszcze można spotkać wielu znajomych
stojących w kolejce po kebab, zanim pójdą spać – śmieje się Kinga.
A ci, którzy nie lubią klubowego życia? Też znajdą coś dla siebie
w Rzeszowie – Kinga poleca coraz częściej organizowane w mieście
koncerty rockowo-metalowe czy muzyki poważnej, zaś zakochanym
w aktywnym trybie życia radzi wejść na stronę Gdzie na trening Rzeszów na Facebooku, bo tu znajdą wszystkie informacje o organizowanych w mieście zajęciach i wydarzeniach sportowych.

dentów RP za najlepsze juwenalia w Polsce.

Kto mi dał skrzydła
– Dzisiaj, po 5 latach studiowania, wiem, że wybór kierunku lotnictwo
i kosmonautyka to była najlepsza decyzja w moim życiu – stwierdza
Aleksandra. – Studia spełniły moje oczekiwania z nawiązką, a nabyta tu
wiedza merytoryczna i praktyczna stanowi ogromny atut na rynku pracy, o czym sama mogłam się przekonać, będąc na stażu w jednej z naj-

MIASTA AKADEMICKIE

na które czeka w zasadzie każdy student PRz, czyli Juwenaliach Rzeszow-

większych linii lotniczych w Europie. Pracownicy uczelni to specjaliści
i eksperci przemysłu lotniczego, którzy dzielą się swoją wiedzą ze studentami, prowadząc m.in. badania i projekty naukowe o zasięgu międzynarodowym, którym często przewodniczą i które często realizują
wspólnie ze studentami.
Aleksandra dodaje, że jedną z 4 specjalności (każda daje szerokie
perspektywy), które można wybrać na jej kierunku na II roku studiów,
jest pilotaż – przyciąga on studentów z każdego zakątka Polski, ponieważ oprócz wiedzy typowo technicznej i inżynierskiej daje niepowtarzalną szansę odbycia szkolenia do licencji pilota liniowego ATPL (A)
Frozen, której wyrobienie drogą prywatną stanowi ogromny wydatek.
– Funkcjonujemy w prężnie rozwijającym się mieście: Rzeszowie, które
jest przestrzenią sprzyjającą młodym ludziom, ponieważ wspiera inicjatywy i oddolne tworzenie potencjału intelektualnego kraju – podkreśla
prof. dr hab. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.
A Kinga Kruczek rekomenduje: – Gdybym miała jednym zdaniem
opisać to miasto, powiedziałabym, że Rzeszów kwitnie i się rozwija, dostosowując się do oczekiwań społeczności. Więc jeśli tylko ktoś ma sprecyzowane cele i wie, co chce w życiu robić, na pewno nie musi się bać,
że po studiach nie znajdzie w mieście pracy.
ANNA WDOWIŃSKA
współpraca: MAGDA TYTUŁA
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STUDIUJ U NAJLEPSZYCH
SPRAWDŹ,

GDZIE WARTO STUDIOWAĆ
Ranking Szkół Wyższych Perspektyw jest lekturą wymagającą czytania ze zrozumieniem. Wbrew obiegowym
opiniom, to znacznie więcej niż lista najlepszych uczelni: stanowi kompendium wiedzy o nich, zawartych
w łatwych do interpretacji tabelach. Zatem czytaj, analizuj, wybieraj!

PO DRUGIE: samonapędzający mechanizm jakości
Na dobrą uczelnię aplikują lepsi kandydaci, co automatycznie
podnosi poziom kształcenia. W dobrym towarzystwie lepiej się
studiuje, prężnie działają też koła naukowe, wymiana
z uczelniami zagranicznymi jest intensywna i wielokierunkowa.
Z dyplomem renomowanej szkoły wyższej rosną szanse
na dobrą pracę i karierę zawodową lub naukową. Najkrócej
mówiąc – studia na dobrej uczelni to najlepsza inwestycja
w przyszłość.
PO TRZECIE: podejmij wyzwanie
Warto, a nawet trzeba studiować u najlepszych. Jeśli wyniki
na świadectwie dojrzałości na to nie pozwalają – przynajmniej
na dobrych uczelniach. Niekoniecznie na tych, które są
najbliżej domu czy też cieszą się największą popularnością
wśród kolegów. Koniecznie nie na tych, które zachęcają
potencjalnych studentów tym, że dyplom można u nich zdobyć

bez wysiłku. Taki dyplom nie ma żadnej realnej wartości
na rynku pracy.
Odważni wygrywają. Jeśli udało Ci się dobrze zdać maturę,
warto spróbować sił na uczelni z czołówki rankingu. Skoczyć
na głęboką wodę, by złapać wiatr w żagle. Zrezygnować
z domowych wygód na rzecz ambitnego studiowania
w znakomitym towarzystwie, wyjazdów na Erasmusa,
poznawania świata.
Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021 to trzy rankingi:
Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący wszystkie
szkoły wyższe (z wyjątkiem uczelni artystycznych)
posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora;
Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący niepubliczne
szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co
najmniej na poziomie magistra;
Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych – obejmujący
uczelnie zawodowe posiadające uprawnienia do kształcenia
na poziomie magistra lub licencjata (inżyniera).

•
•
•

Zwycięzcy tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych
Perspektywy to:
w Rankingu Uczelni Akademickich – Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie
w Rankingu Uczelni Niepublicznych – Akademia Leona
Koźmińskiego (po raz 22.!)
w Rankingu PUZ – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża
Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

•
•
•

Sprawdź, gdzie warto studiować i zaplanuj swoją ścieżkę
kształcenia. Sięgnij po więcej: ranking.perspektywy.pl

ranking.perspektywy.pl

ÿ

PO PIERWSZE: dane. Dużo danych.
W tym roku zebraliśmy je dla Was po raz 22. Korzystamy
wyłącznie ze źródeł zewnętrznych takich jak system POL-on
– zintegrowana sieć informacji o nauce i szkolnictwie wyższym,
która zawiera najnowsze, zweryfikowane dane o wszystkich
polskich uczelniach, czy ELA – ogólnopolski system
monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół
wyższych. To zapewnia szerokie i obiektywne spojrzenie
na polskie uczelnie.
Uzyskane dane porządkujemy, przypisujemy im odpowiednie
wagi i publikujemy. Podkreślamy, że Ranking Szkół Wyższych
Perspektyw ocenia nie tyle jakość konkretnej uczelni, co jej
konkurencyjność w porównaniu z innymi szkołami wyższymi.
A taka informacja pozwoli Ci wybrać szkołę wyższą na miarę
swoich aspiracji i… możliwości.
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WYNIKI

2021

RANKING KIERUNKÓW STUDIÓW
RANKING UCZELNI AKADEMICKICH
Miejsce

Nazwa uczelni

Wskaźnik rankingowy
100,0

1

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2

Uniwersytet Warszawski

99,1

3

Politechnika Warszawska

83,4

4

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

81,2

5

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

79,5

6=

Politechnika Gdańska

73,0

6=

Politechnika Wrocławska

72,6

8=

Gdański Uniwersytet Medyczny

72,1

8=

Politechnika Łódzka

71,7

10

Warszawski Uniwersytet Medyczny

70,1

11=

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

67,2

11=

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

67,1

13=

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

66,0

13=

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

65,9

13=

Uniwersytet Wrocławski

65,7

13=

Politechnika Śląska

65,5

17=

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

64,8

17=

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

64,0

17=

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

64,0

17=

Politechnika Poznańska

63,6

RANKING UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
Wskaźnik rankingowy

Miejsce

Nazwa uczelni

1

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

2

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

80,7

3

Akademia WSB

68,5

4=

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

65,7

4=

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

65,2

6

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

60,3

7

Collegium Civitas w Warszawie

59,3

8

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

55,9

9

Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu

54,3

10=

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

51,7

10=

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

51,6

10=

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

50,4

100,0

PUBLICZNE UCZELNIE ZAWODOWE
Wskaźnik rankingowy

Miejsce

Nazwa uczelni

1

Państwowa Szkoła Wyższa im. Pap. Jana Pawła II w B. Podlaskiej 100,0

2

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

3

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsięb. w Łomży 82,2

91,7

NAJLEPSZE KIERUNKI STUDIÓW:

HUMANISTYCZNE
Archeologia
Uniwersytet Warszawski
Filologia angielska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Filologia polska
Uniwersytet Warszawski
Filologie obce
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Filozofia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Historia
Uniwersytet Warszawski
Kulturoznawstwo
Uniwersytet Warszawski

SPOŁECZNE
Administracja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunki o bezpieczeństwie
Uniwersytet Warszawski
Dziennikarstwo i komunikacja
Uniwersytet Warszawski
Gospodarka przestrzenna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pedagogika
Uniwersytet Warszawski
Pedagogika specjalna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Politologia
Uniwersytet Warszawski
Prawo
•Uniwersytet Warszawski
•Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Psychologia
Uniwersytet Warszawski
Socjologia
Uniwersytet Warszawski
Stosunki międzynarodowe
Uniwersytet Warszawski

ŚCISŁE
Astronomia
Uniwersytet Warszawski
Chemia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Fizyka
Uniwersytet Warszawski
Informatyka (mgr)
Uniwersytet Warszawski
Matematyka
Uniwersytet Warszawski

at a glance
PRZYRODNICZE

ROLNICZE, LEŚNE I WETERYNARYJNE
Architektura krajobrazu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dietetyka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunki o żywieniu i żywności
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Kierunki rolnicze i leśne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Weterynaria
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Zootechnika
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

MEDYCZNE I O ZDROWIU
Analityka medyczna
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Farmacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Fizjoterapia
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Kierunek lekarski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek lekarsko-dentystyczny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kosmetologia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pielęgniarstwo
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Położnictwo
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Turystyka i rekreacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wychowanie fizyczne
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Zdrowie publiczne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

TEOLOGICZNE
Teologia
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

EKONOMICZNE
Ekonomia
Uniwersytet Warszawski
Finanse i rachunkowość
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zarządzanie
•Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
•Uniwersytet Warszawski

TECHNICZNE
Architektura
Politechnika Warszawska
Automatyka i robotyka
Politechnika Warszawska
Biotechnologia (mgr inż.)
Politechnika Warszawska
Budownictwo
Politechnika Wrocławska
Elektronika i telekomunikacja
Politechnika Warszawska
Elektrotechnika
Politechnika Warszawska
Energetyka
Politechnika Warszawska
Fizyka techniczna
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Geodezja i kartografia
Politechnika Warszawska
Górnictwo i geologia
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Informatyka (mgr inż.)
Politechnika Warszawska
Inżynieria biomedyczna
Politechnika Warszawska
Inżynieria chemiczna
•Politechnika Warszawska
•Politechnika Wrocławska
Inżynieria materiałowa
Politechnika Warszawska
Inżynieria środowiska
Politechnika Warszawska
Logistyka
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Lotnictwo i kosmonautyka
Politechnika Warszawska
Mechanika i budowa maszyn
Politechnika Warszawska
Mechatronika
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Technologia chemiczna
Politechnika Warszawska
Transport
Politechnika Warszawska
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Politechnika Warszawska

Aktualizacja 24.06.2021

Biologia
•Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
•Uniwersytet Warszawski
Biotechnologia (mgr)
•Uniwersytet Warszawski
•Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Geografia
•Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
•Uniwersytet Warszawski
Geologia
Uniwersytet Warszawski
Ochrona środowiska
•Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
•Uniwersytet Warszawski


RANKING

UMIĘDZYNARODOWIENIE
STUDIÓW 15%

UCZELNI
AKADEMICKICH

WARUNKI
KSZTAŁCENIA 10%

metodologia

Ranking Uczelni Akademickich obejmie uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), które
posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają min. 200
studentów studiów stacjonarnych. W Rankingu uwzględniono uczelnie, które miały minimum dwa
roczniki absolwentów.
ści nauk społecznych. Uwzględniano uczelnie, które uzyskały
PRESTIŻ
12%
min. dwa patenty. Źródła: baza European Patent Office EPOPATSTAT; baza POL-on. (3%)
• Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie belwederscy i doktorzy habilitoPOTENCJAŁ NAUKOWY
15%
wani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w ostatnich pięciu
• Ocena parametryczna – suma ważonych ocen paralatach). Nie uwzględniano głosów oddanych na uczelnie
metrycznych nadanych poszczególnym jednostkom
będące podstawowym miejscem pracy respondenta. Bauczelni podczas ostatniej parametryzacji przeprowadzadanie – przeprowadzone w maju 2021 metodą CAWI,
nej przez KEJN (liczona jak współczynnik Yi w algorytw rozbiciu na trzy grupy uczelni (akademickie, niepubliczmie dotacji). Źródło: dane KEJN i POL-on. (10%)
ne i publiczne zawodowe) – zrealizowała Fundacja EduNasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifi•
kacyjna „Perspektywy”. Otrzymano odpowiedzi od 2317
kacjach – wskaźnik zdefiniowany jako liczba wysokorespondentów (27 proc. zaproszonych do badania).
kwalifikowanej kadry akademickiej na uczelni (pracowUwzględniono także wyniki badania w ub. r., w którym
nicy badawczy i badawczo-dydaktyczni za stopniem dr
uczestniczyło 1115 osób. (10%)
hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby
• Uznanie międzynarodowe – kryterium mierzone ponauczycieli akademickich uczelni. Źródło: POL-on. (3%)
zycją uczelni w globalnych rankingach akademickich 2020.
Uprawnienia habilitacyjne – liczone jako suma
•
Uwzględnione zostaną następujące rankingi: ARWU,
uprawnień habilitacyjnych posiadanych przez uczelnię.
THE, QS, USNews, Leiden, MosIUR, Financial Times
Źródło: POL-on. (1%)
oraz Webometrics. (2%)
• Uprawnienia doktorskie – liczone jako suma uprawnień doktorskich posiadanych przez uczelnię. Źródło:
ABSOLWENCI
POL-on. (1%)

NA RYNKU PRACY

12%

• Ekonomiczne

losy absolwentów – wskaźnik odzwierciedla pozycję absolwentów danej uczelni na rynku pracy – według ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzanego przez
MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS (wyniki badania
z lat 2015-2019). Wskaźnik uwzględnia dwa parametry
badania: zarobki absolwentów w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania i zatrudnialność absolwentów – mierzoną ryzykiem bezrobocia na tle stopy
bezrobocia w powiecie zamieszkania, a także wprowadza korygujący wskaźnik procentu absolwentów objętych systemem ELA (czyli zarejestrowanych w ZUS), co
jest istotne ze względu na charakter rynku absolwenta
w różnych dziedzinach. Dane uwzględniają sytuacje
w pierwszym roku po zakończeniu studiów. (12%)

INNOWACYJNOŚĆ

8%

• Patenty i prawa ochronne w Polsce – liczba uzyskanych przez
uczelnię patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe w Polsce w latach 2017-2020 w odniesieniu do łącznej liczby pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych przypisanych
do dyscyplin naukowych w dziedzinach mających „zdolność patentową” – czyli: nauk inżynieryjnych i technicznych, nauk rolniczych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk
o zdrowiu oraz części nauk społecznych. Uwzględniano uczelnie, które uzyskały min. dwa patenty. Źródła: baza Urzędu Patentowego RP, baza POL-on (5%)
• Patenty i prawa ochronne za granicą – liczba uzyskanych
przez uczelnię patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe za granicą w latach 2017-2020 (w układzie rodzin patentowych) w odniesieniu do łącznej liczby pracowników badawczych
i badawczo-dydaktycznych przypisanych do dyscyplin naukowych w dziedzinach mających „zdolność patentową” – czyli: nauk inżynieryjnych i technicznych, nauk rolniczych, nauk ścisłych
i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz czę-

PRESTIŻ 12%

INNOWACYJNOŚĆ 8%
EFEKTYWNOŚĆ
NAUKOWA 28%

~

ABSOLWENCI NA
RYNKU PRACY 12%

EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA 28%
• Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków

finansowych na badania – suma środków finansowych
na badania i rozwój pozyskanych spoza uczelni w roku 2020 w odniesieniu do łącznej liczby pracowników
badawczych i badawczo-dydaktycznych posiadających
tytuł lub stopień naukowy. Źródło: POL-on i ankieta uczelni – dane ze sprawozdania PNT S1 (6%)
• Rozwój kadry własnej – wskaźnik zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2019 i 2020 (dr hab. z wagą 1,5
oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. Źródło: POL-on. (4%)
• Nadane stopnie naukowe – liczba tytułów i stopni naukowych nadanych przez uczelnię w latach 2019 i 2020
(dr z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5; prof. z wagą 2,0)
w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. Źródło: POL-on. (3%)
• Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie
SCOPUS w latach 2016-2020, w stosunku do łącznej
liczby pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych. Źródło: SciVal. (3%)
• Cytowania – liczba cytowań publikacji uwzględnionych
w bazie SCOPUS za lata 2016-20, w stosunku do liczby
tych publikacji. Bez uwzględniania autocytowań. Źródło:
SciVal. (3%)
• FWCI (Field-Weighted Citation Impact) – wskaźnik
określa relację liczby cytowań otrzymanych przez publikację do średniej liczby cytowań otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2016-20. Źródło: SciVal. (3%)
• FWVI (Field-Weighted View Impact) – wskaźnik
(wprowadzony w 2020 roku) określa relację liczby odsłon (wyświetleń na ekranie) publikacji uczelni do śred-

POTENCJAŁ
NAUKOWY 15%

niej liczby odsłon otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2016-20. Źródło: SciVal. (3%)
• Top 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles)
– wskaźnik określa w jakim stopniu publikacje uczelni są
obecne w 10% najczęściej cytowanych czasopismach
na świecie. Wskaźnik liczony jest stosunkiem publikacji
znajdujących się w czasopismach posiadających najwyższy współczynnik CiteScore w stosunku do wszystkich
publikacji uczelni w latach 2016-2020. Źródło: SciVal. (3%)

WARUNKI KSZTAŁCENIA

10%

• Dostępność kadr wysokokwalifikowanych – liczba

nauczycieli akademickich z grupy pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych zatrudnionych
na etacie (prof. z wagą 2,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz dr
z wagą równą 1,0) w stosunku do liczby studentów tzw.
przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych
uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). Źródło: POL-on (5%)
• Akredytacje – liczba posiadanych przez uczelnię aktualnych akredytacji i certyfikatów międzynarodowych,
ważnych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą (przyznawanych do 2018 roku) oraz certyfikatów doskonałości kształcenia (przyznawanych przez PKA obecnie).
Źródło: baza PKA oraz bazy międzynarodowych agencji
akredytacyjnych. (5%)

UMIĘDZYNARODOWIENIE 15%
• Programy studiów w językach obcych – parametr liczo-

ny jako suma programów studiów prowadzonych w językach obcych w roku akad. 2020/21. Źródło: POL-on oraz dane z Ankiety Uczelni. (3%)
• Studiujący w językach obcych – parametr mierzony liczbą studiujących w j. obcych w roku akad. 2020/21 w odniesieniu do ogółu studentów. Źródło: POL-on oraz dane z Ankiety Uczelni. (3%)
• Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POLon. (3%)
• ICI (Collaboration Impact) – wskaźnik mierzony średnią liczbą cytowań otrzymanych przez publikacje posiadające współautora z zagranicy w latach 2016-2020. Źródło:
SciVal. (2%)
• Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej
liczby nauczycieli akademickich. Źródło: POL-on. (1%)
• Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej 3 miesiące, w ostatnim roku sprawozdawanym
do POL-on, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on. (1%)
• Wymiana studencka (przyjazdy) – liczba studentów
przyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej na co najmniej 3 miesiące, w ostatnim roku sprawozdawanym
do POL-on, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on. (1%)
• Wielokulturowość środowiska studenckiego – liczba
krajów, z których w roku akad. 2020/21 pochodzi min. 10
studentów cudzoziemców. Źródło: POL-on. (1%)

UWAGA: Zgodnie z decyzją Kapituły uczelnie, których wskaźnik rankingowy nie różni się o więcej niż o 0,5 p.p., są klasyfikowane ex aequo.
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12%

10%

61,25 100,00
67,24 89,53
81,27 76,50
55,66 86,59
70,25 89,00
71,57 88,78
71,00 84,35
64,85 99,17
69,06 82,17
82,85 74,80
66,52 93,50
100,00 93,50
66,19 89,25
64,27 85,00
54,17 77,35
62,00 82,57
70,78 85,00
63,37 74,80
55,16 84,00
72,71 74,80
60,73 85,00
62,96 82,88
55,58 77,27
52,84 76,50
32,33 91,80
71,33 85,00
54,09 83,58
57,45 93,50
44,98 74,38
40,78 71,27
62,09 74,80
55,58 59,50
42,79 69,06
42,30 68,50
63,57 59,50
45,30 85,00
58,64 63,14
62,03 72,25
40,58 59,50
69,99 65,88
41,03 70,83
50,16 72,25
68,82 69,06
60,37 51,00
62,55 62,69
37,31 64,14
55,97 67,15
74,10 59,50
65,86 59,50
65,43 69,70
55,67 61,63

3%

67,17
77,17
50,27
82,89
60,11
56,12
44,46
57,74
52,30
49,44
48,15
61,34
71,76
58,41
68,26
63,78
62,06
41,24
69,03
48,82
49,62
43,97
58,09
65,75
63,18
73,78
46,10
45,68
73,39
64,53
47,35
68,27
82,54
67,63
60,27
30,96
39,93
25,85
56,69
62,28
62,83
56,36
31,73
10,14
76,68
73,86
78,92
41,25
21,14
45,01
51,26

1%

100,00
96,00
52,00
80,00
52,00
44,00
44,00
12,00
36,00
12,00
12,00
8,00
8,00
12,00
68,00
56,00
12,00
12,00
96,00
28,00
12,00
12,00
60,00
68,00
28,00
8,00
12,00
12,00
68,00
36,00
12,00
32,00
28,00
56,00
4,00
4,00
24,00
4,00
24,00
8,00
24,00
24,00
24,00
0,00
44,00
52,00
40,00
0,00
4,00
12,00
24,00

uprawnienia doktorskie

2%

uprawnienia habilitacyjne

10%

nasycenie kadry osobami
o najwyższych kwalifikacjach

100,00 87,20
92,77 100,00
56,36 46,00
54,57 40,42
46,14 45,52
23,19 27,21
39,46 28,87
12,72 10,98
9,08
22,66
13,83 29,20
5,90
7,74
24,91
2,91
2,53
0,00
24,20
5,35
35,12 30,33
34,65 23,25
9,72
10,52
7,88
12,45
19,14 31,86
13,04 21,73
4,91
2,47
5,03
2,86
18,69 26,19
14,47 26,40
14,02 10,61
13,45
0,00
4,96
3,06
8,89
5,51
15,77 25,21
15,45 17,78
3,47
9,73
3,78
5,37
11,28
2,61
13,11 10,19
1,49
0,00
1,58
0,00
10,95 21,53
3,08
0,00
3,58
0,00
10,16
0,00
2,72
2,94
3,13
2,98
4,42
2,53
0,50
0,00
9,51
0,00
11,67
9,24
7,63
0,00
0,91
0,00
2,81
0,00
10,42
0,00
3,03
3,33

POTENCJAŁ NAUKOWY 15%

ocena parametryczna

100,0
99,1
83,4
81,2
79,5
73,0
72,6
72,1
71,7
70,1
67,2
67,1
66,0
65,9
65,7
65,5
64,8
64,0
64,0
63,6
63,0
62,8
61,0
60,7
60,6
60,4
58,1
57,7
57,5
55,7
55,1
54,8
54,7
54,5
54,2
53,9
53,9
52,6
52,6
52,5
52,4
52,3
51,6
51,4
51,3
51,1
50,9
50,8
50,5
50,4
50,0

ABSOL
-WENCI
NA RYNKU
PRACY
12%

ekonomiczne losy
absolwentów

1
1
3
4
5
9
6
7
12
12
19
12
26
12
8
9
21
12
11
17
29
21
24
20
34
17
34
32
21
29
24
40
27
27
51-60
71-80
38
44
51-60
40
46
36
36
71-80
32
29
38
61-70
48
51-60
50

uznanie międzynarodowe

2
1
3
5
4
7
6
8
8
15
25
15
18
18
8
11
12
13
15
20
23
23
27
20
22
13
33
36
25
28
30
31
28
31
51-60
61-70
33
61-70
48
44
39
36
45
71-80
39
33
39
51-60
61-70
48
42

ocena przez kadrę
akademicką

1
2
3
5
4
8
6
6
8
12
14
15
10
15
10
15
21
12
15
14
23
15
28
15
25
26
31
30
31
23
37
31
28
26
42
53-60
40
50
40
45
36
42
42
71-80
45
34
47
53-60
53-60
47
37

2021

2018

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Warszawski
Politechnika Warszawska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Politechnika Gdańska
Politechnika Wrocławska
Gdański Uniwersytet Medyczny
Politechnika Łódzka
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Uniwersytet Wrocławski
Politechnika Śląska
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Politechnika Lubelska
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet w Białymstoku
Politechnika Częstochowska
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Zielonogórski

WSKAŹNIK RANKINGOWY

miejsca w poprzednich latach:

2019

1
2
3
4
5
6=
6=
8=
8=
10
11=
11=
13=
13=
13=
13=
17=
17=
17=
17=
21=
21=
23=
23=
23=
23=
27=
27=
29
30
31=
31=
31=
31=
35=
35=
35=
38=
38=
38=
38=
38=
43=
43=
43=
43=
47=
47=
47=
47=
51=

2020

2021

Najlepsze uczelnie
akademickie 2021

PRESTIŻ 12%

1%

100,00
92,31
50,00
76,92
53,85
46,15
46,15
11,54
38,46
11,54
11,54
7,69
7,69
15,38
76,92
61,54
11,54
11,54
92,31
30,77
11,54
11,54
69,23
65,38
26,92
7,69
15,38
15,38
76,92
34,62
11,54
38,46
30,77
61,54
7,69
3,85
26,92
3,85
46,15
7,69
34,62
26,92
26,92
3,85
42,31
65,38
38,46
7,69
7,69
11,54
38,46

wielokulturowość
środowiska studenckiego

3%

wymiana studencka
(przyjazdy)

3%

wymiana studencka
(wyjazdy)

3%

nauczyciele akademiccy
z zagranicy

5%

ICI – Collaboration Impact

5%

47,63 80,69 81,08 10,68 16,16
40,07 100,00 78,38 9,41 12,56
34,69 60,09 91,89 15,08 12,67
35,71 89,70 64,86 3,31 8,16
42,07 55,36 48,65 1,23 3,43
32,53 34,33 48,65 5,87 8,48
31,83 37,77 100,00 9,73 7,95
53,56 12,02 8,11 46,57 31,69
38,99 20,60 100,00 2,18 4,91
50,43 17,17 8,11 19,54 15,75
44,92 10,30 8,11 26,09 18,92
34,07 36,48 43,24 11,86 18,98
43,87 3,43 8,11 32,28 26,86
15,68 58,37 67,57 25,12 29,07
37,67 24,03 24,32 5,06 11,24
40,06 29,18 67,57 5,71 4,20
55,12 15,45 8,11 36,68 25,69
65,02 12,02 5,41 34,61 28,23
41,92 51,50 13,51 5,84 7,05
30,35 24,03 51,35 6,47 5,41
54,75 13,73 2,70 22,22 10,59
69,94 20,60 27,03 51,80 33,92
33,76 24,46 27,03 1,11 3,73
36,47 33,05 32,43 7,35 13,16
37,72 12,02 10,81 6,14 7,91
28,56 49,79 21,62 7,91 10,84
26,84 3,43 8,11
1,66 19,26
12,00 17,17 16,22 10,79 15,19
38,48 10,30 21,62 0,53 5,80
34,55 6,87 13,51 7,65 11,85
44,65 10,30 5,41 13,11 8,90
53,26 3,43 8,11
3,32 7,07
47,69 15,45 24,32 12,91 8,79
40,96 49,79 21,62 6,15 4,00
7,39 27,47 48,65 61,65 38,61
27,32 0,00 0,00
0,00 0,77
28,10 14,16 10,81 0,50 4,19
11,23 12,02 40,54 50,89 50,79
32,13 3,86 35,14 11,52 17,93
24,70 30,90 21,62 3,79 8,12
36,72 5,15 0,00
0,00 10,72
53,90 3,43 10,81 2,59 10,47
54,79 3,43 0,00
0,00 1,23
6,43 1,72 40,54 34,65 26,04
45,93 0,00 24,32 6,65 17,82
34,69 14,16 16,22 2,41 17,21
37,76 0,00 10,81 1,31 4,86
8,09 8,58 32,43 100,00 100,00
6,58 0,00 16,22 25,59 38,33
23,21 48,93 16,22 3,90 9,77
41,64 0,00 2,70
0,13 1,65

2%

1%

1%

1%

1%

78,73
87,01
60,52
72,64
60,48
57,40
53,08
65,75
53,50
53,22
53,90
45,41
55,40
72,37
81,35
34,74
53,48
61,23
67,58
40,91
51,37
44,01
72,75
57,52
51,77
44,58
67,71
91,76
62,99
53,42
44,44
38,96
46,84
43,51
93,80
74,32
38,18
46,18
66,11
42,16
72,47
54,13
35,52
100,00
44,01
54,49
62,40
38,53
44,27
40,98
75,59

42,13
69,34
19,33
57,71
16,93
14,94
16,28
0,98
21,31
3,65
4,93
6,90
4,85
84,73
43,16
12,36
6,42
3,35
24,78
14,33
26,60
2,42
41,02
24,97
9,16
9,15
13,37
28,41
24,01
11,61
1,58
8,13
1,47
16,45
83,33
18,75
14,33
90,99
30,34
5,95
28,37
18,58
4,57
52,57
45,30
21,33
24,12
100,00
25,14
13,52
21,51

32,10
50,22
27,80
25,61
15,44
27,53
31,38
19,90
56,11
24,87
12,17
100,00
0,00
62,96
23,92
18,17
7,85
34,37
18,14
26,37
6,36
3,95
24,33
24,90
20,43
40,04
16,41
8,65
27,47
19,64
19,50
14,62
13,81
7,76
4,04
11,95
21,44
9,70
15,76
30,04
18,53
16,89
17,78
12,86
21,19
11,00
17,07
10,75
3,40
27,13
8,53

17,19
14,68
12,24
9,79
12,58
13,77
10,37
6,61
20,75
5,27
2,58
27,00
0,00
15,35
6,16
12,36
2,84
6,69
12,17
10,43
1,26
4,72
6,39
26,61
10,85
12,31
24,88
1,64
5,94
9,72
2,57
24,18
5,10
6,46
1,73
9,27
17,27
3,69
7,46
17,39
6,67
22,17
3,26
0,76
9,96
5,16
5,46
3,30
0,99
12,33
4,68

85,71
100,00
88,57
34,29
8,57
25,71
28,57
42,86
11,43
57,14
62,86
28,57
14,29
48,57
54,29
31,43
37,14
34,29
31,43
20,00
25,71
28,57
17,14
48,57
17,14
17,14
14,29
25,71
20,00
31,43
37,14
14,29
28,57
28,57
42,86
0,00
8,57
37,14
34,29
11,43
8,57
11,43
5,71
28,57
8,57
14,29
5,71
94,29
31,43
5,71
2,86

100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego kryterium. Pozostałe wyniki są wartościami względnymi odniesionymi do najlepszego wyniku w danym kryterium.
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3%

94,18
100,00
75,00
92,47
79,45
70,21
60,27
70,89
63,36
59,25
57,88
35,96
57,88
75,34
84,93
45,55
56,85
57,88
60,96
56,16
56,85
46,92
84,93
67,47
57,19
39,38
35,62
77,74
84,25
54,79
45,89
44,86
58,56
47,26
10,96
39,38
48,29
16,44
59,25
33,56
85,62
35,27
40,75
64,04
45,89
75,34
66,78
32,88
28,77
43,15
64,38

studenci cudzoziemcy

3%

55,27
51,57
53,28
39,89
51,57
34,19
33,62
41,31
38,46
35,90
54,13
25,36
74,64
32,19
33,05
32,48
31,34
49,00
34,19
37,32
33,90
34,19
33,05
41,88
38,75
36,47
43,30
33,33
41,31
36,75
37,32
34,76
36,18
31,34
41,60
38,46
35,04
28,49
100,00
36,18
58,12
43,02
37,32
41,88
38,46
40,17
44,44
22,22
37,32
33,90
44,44

studiujący w j. obcych

3%

67,93
62,50
38,59
45,65
41,30
39,13
30,98
68,48
36,41
55,98
78,26
32,07
85,33
47,28
44,57
30,98
47,83
92,39
44,02
36,41
46,74
42,39
39,67
35,33
35,87
47,28
30,43
54,89
35,33
40,76
51,09
38,59
41,85
33,15
54,35
39,13
35,33
28,26
100,00
31,52
82,61
52,17
23,37
66,30
32,61
31,52
38,04
22,28
35,33
35,87
82,61

programy studiów
prowadzone w j. obcych

3%

akredytacje

3%

dostępność dla studentów
kadr wysokokwalifikowanych

3%

UMIĘDZYNARODOWIENIE 15%

WARUNKI
KSZTAŁCENIA 10%

Top 10

cytowania

4%

FWVI

publikacje

6%

40,66 35,16 67,30 45,24 63,21
52,51 41,97 69,22 46,15 59,37
58,50 40,77 76,86 65,83 33,13
29,50 51,65 74,84 32,65 44,79
46,08 41,10 63,56 62,63 34,17
48,08 43,07 77,08 65,77 35,89
40,24 38,52 69,95 56,05 24,75
46,47 58,41 92,28 55,18 65,38
45,30 41,78 50,20 62,99 32,74
41,55 51,59 93,37 73,02 49,85
75,71 23,32 48,17 73,34 74,81
29,18 37,28 43,72 14,66 19,13
50,54 43,34 75,25 60,29 70,88
14,39 47,81 58,32 26,58 21,73
29,97 40,21 63,92 30,57 35,47
39,14 42,97 59,66 54,16 22,00
38,05 51,41 82,90 62,41 48,05
32,30 36,65 72,47 43,79 89,25
29,20 46,73 68,17 32,12 39,98
33,61 39,99 64,71 54,18 28,21
82,49 34,87 63,67 61,80 47,40
42,55 43,01 76,11 52,19 40,88
33,50 35,63 67,31 25,18 33,87
36,90 34,19 62,34 25,16 31,40
70,18 56,64 67,28 45,97 32,65
24,17 54,11 75,87 16,89 29,03
42,01 33,56 42,72 62,79 21,15
30,01 54,63 59,93 49,82 33,69
31,49 33,65 54,95 29,51 35,00
47,69 58,83 73,91 36,29 39,80
36,03 36,21 84,30 54,67 53,55
25,02 30,35 38,66 44,89 27,86
33,81 52,39 65,30 46,25 36,91
33,03 45,06 57,51 34,52 25,65
29,82 69,45 32,14 24,33 25,68
82,24 30,35 57,58 70,24 29,38
34,85 40,01 72,71 60,78 23,35
35,58 100,00 32,40 31,70 11,02
20,69 35,56 29,51 23,72 65,41
34,63 46,67 75,91 16,51 18,15
18,57 31,36 53,20 20,86 92,22
33,97 29,55 57,89 52,00 34,77
61,20 23,35 38,39 63,23 17,46
66,05 39,76 10,78 46,83 29,21
32,87 31,65 57,36 12,79 20,65
26,98 42,24 75,60 25,60 30,86
37,31 36,55 56,45 14,72 24,58
26,78 35,78 8,45 20,20 15,30
32,57 74,45 69,70 100,00 20,89
17,28 36,91 69,09 11,40 18,62
17,94 21,38 16,98 42,38 100,00

FWCI

nadane stopnie
i tytuły naukowe

3%

100,00
37,30
16,90
41,35
57,00
50,90
13,22
20,24
64,88
65,90
20,14
0,00
0,00
0,00
39,93
0,00
8,98
0,00
0,00
46,37
26,00
0,00
35,18
21,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,74
0,00
28,80
0,00
15,73
0,00
0,00
17,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

rozwój kadry własnej

5%

4,43
3,51
18,87
9,35
22,03
21,61
29,72
1,81
47,40
3,02
2,50
0,00
1,82
0,00
3,82
19,17
0,64
3,63
3,02
28,52
3,28
10,58
4,18
9,45
44,42
3,40
100,00
0,00
28,73
8,63
1,42
84,03
9,86
12,11
0,00
36,93
31,42
0,00
11,16
0,55
4,64
19,73
8,09
15,91
1,64
10,77
2,35
0,00
0,00
0,00
4,52

EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA 28%
publikacje naukowe

efektywność pozyskiwania zewn.
środków finansowych na badania

patenty, prawa
ochronne za granicą

patenty, prawa ochronne
w Polsce

INNOWACYJNOŚĆ
8%

10%

1,09
3,23
2,58
5,31
1,92
3,74
7,08
7,83
3,27
2,45
0,80
1,26
1,10
2,14
1,84
1,42
3,00
3,19
1,45
0,48
0,91
1,55
1,57
0,61
1,49
3,03
1,64
0,37
1,91
2,12
1,12
1,36
0,46
0,84
0,51
0,27
2,13
1,09
0,45
1,02
0,80
2,44
0,83
0,39
0,78

2%

0,00
0,00
3,05
0,00
0,00
0,00
5,14
2,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12%

56,10
64,90
49,17
48,49
44,87
59,21
27,42
36,40
48,44
56,31
48,94
46,74
51,85
50,46
40,25
53,78
45,36
34,73
58,34
47,84
41,72
43,40
49,03
36,11
48,59
47,41
41,09
52,03
62,34
40,77
69,16
45,32
50,59
46,21
45,31
46,26
44,10
60,83
57,36
62,51
43,02
46,10
48,95
52,32
62,61

UWAGA: Uczelnie powyżej 50. miejsca publikowane są w grupach obejmujących po 10 uczelni. Wewnątrz grupy – kolejność alfabetyczna.
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10%

59,50
59,50
63,14
63,75
64,60
78,63
68,00
66,79
64,60
59,50
68,00
68,00
59,50
55,25
63,14
53,13
77,71
61,63
55,86
54,40
68,00
76,50
55,86
59,50
66,79
68,00
59,50
46,75
34,00
59,50
59,50
59,50
54,40
51,00
59,50
34,00
42,50
59,50
46,75
0,00
40,38
46,75
0,00
46,75
34,00

3%

70,48
30,91
50,99
42,13
39,11
58,56
79,51
80,43
62,13
39,73
24,81
23,15
49,57
51,27
62,61
34,81
52,07
52,14
52,26
41,16
21,91
27,21
47,65
60,23
57,83
87,57
73,41
53,60
12,50
45,19
39,10
31,50
55,20
37,65
87,62
39,87
32,73
100,00
47,14
17,81
51,08
33,67
41,27
29,76
30,37

1%

0,00
0,00
20,00
16,00
16,00
8,00
20,00
16,00
48,00
4,00
4,00
4,00
4,00
12,00
20,00
8,00
24,00
24,00
8,00
0,00
4,00
4,00
8,00
4,00
16,00
12,00
12,00
8,00
0,00
0,00
4,00
8,00
4,00
4,00
4,00
0,00
4,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

uprawnienia doktorskie

uprawnienia habilitacyjne

nasycenie kadry osobami
o najwyższych kwalifikacjach

POTENCJAŁ NAUKOWY 15%

ocena parametryczna

-

ABSOL
-WENCI
NA RYNKU
PRACY
12%

ekonomiczne losy
absolwentów

61-70
61-70
42
42
61-70
50
51-60
44
51-60
71-80
71-80
81-90
61-70
48
51-60
81-90
61-70
51-60
51-60
61-70
71-80
81-90
61-70
61-70
51-60
51-60
46
71-80
90+
81-90
71-80
71-80
81-90
71-80
81-90
71-80
71-80
90+
81-90
90+
90+

uznanie międzynarodowe

61-70
46
61-70
61-70
47
42
36
48
61-70
71-80
80+
71-80
48
51-60
80+
51-60
51-60
48
61-70
71-80
71-80
61-70
51-60
61-70
51-60
51-60
71-80
80+
71-80
80+
71-80
80+
71-80
80+
80+
71-80
80+
80+
80+

ocena przez kadrę
akademicką

WSKAŹNIK RANKINGOWY

53-60
50
53-60
53-60
71-80
47
34
37
50
61-70
61-70
80+
61-70
53-60
61-70
71-80
61-70
53-60
61-70
61-70
80+
71-80
71-80
61-70
71-80
61-70
53-60
80+
80+
80+
90+
61-70
71-80
80+
80+
80+
71-80
80+
80+
90+
90+
90+
90+
90+
90+

2021

2018

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
Politechnika Białostocka
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Szczeciński
APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
AWF i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku
AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu
Politechnika Opolska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Morski w Gdyni
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Uniwersytet Rzeszowski
UTP im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Akademia Pomorska w Słupsku
AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Koszalińska
Uniwersytet Hum.-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Katolicka w Warszawie
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
GWSH im. W. Korfantego w Katowicach
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Akademia Marynarki Wojennej im. Boh. Westerplatte w Gdyni
PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

2019

miejsca w poprzednich latach:

52-60
52-60
52-60
52-60
52-60
52-60
52-60
52-60
52-60
61-70
61-70
61-70
61-70
61-70
61-70
61-70
61-70
61-70
61-70
71-80
71-80
71-80
71-80
71-80
71-80
71-80
71-80
71-80
71-80
81-90
81-90
81-90
81-90
81-90
81-90
81-90
81-90
81-90
81-90
90+
90+
90+
90+
90+
90+

2020

2021

Najlepsze uczelnie
akademickie 2021

PRESTIŻ 12%

1%

3,85
3,85
26,92
23,08
15,38
7,69
19,23
23,08
53,85
3,85
3,85
3,85
7,69
11,54
42,31
15,38
42,31
50,00
19,23
7,69
3,85
3,85
7,69
11,54
26,92
15,38
15,38
19,23
3,85
7,69
3,85
7,69
3,85
7,69
3,85
3,85
7,69
3,85
3,85
3,85
3,85
11,54
3,85
3,85
3,85

5%

3%

6,87
1,72
13,73
0,00
0,00
24,03
6,87
0,00
10,30
0,00
0,00
0,00
0,00
3,43
12,02
0,00
6,87
0,00
0,00
0,00
5,15
0,00
0,00
0,00
0,00
6,87
0,00
0,00
12,02
6,87
6,87
5,15
0,00
0,00
0,00
5,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,87
6,87

21,62
54,05
18,92
0,00
5,41
16,22
2,70
10,81
10,81
0,00
5,41
0,00
5,41
5,41
5,41
0,00
0,00
2,70
0,00
2,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,70
0,00
0,00
18,92
0,00
0,00
2,70
2,70
0,00
0,00
32,43
13,51
0,00
24,32
8,11
0,00
0,00
0,00
5,41
10,81

3%

89,51
37,24
3,18
0,00
2,08
2,37
0,41
0,46
1,07
0,00
8,69
0,00
14,51
2,95
2,23
0,00
0,00
0,91
0,00
2,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,41
0,00
0,00
5,37
0,00
0,00
5,67
0,07
0,00
0,00
13,37
13,72
0,00
37,56
6,16
0,00
0,00
0,00
6,30
1,21

3%

71,36
50,47
7,45
2,08
5,17
3,76
4,38
2,64
6,02
1,35
6,41
7,28
15,66
13,67
6,87
3,71
5,73
2,52
1,48
31,69
1,85
2,76
1,56
7,20
3,85
10,59
5,04
2,78
6,92
2,10
14,34
25,69
0,71
0,72
17,05
6,96
45,54
4,60
30,38
12,93
5,85
1,10
0,70
8,90
14,92

2%

1%

1%

1%

1%

82,76 100,00 1,12
0,29 60,00
58,31 86,54 14,11 4,47 31,43
35,88 26,70 33,11 29,46 5,71
41,84 18,16 21,73 4,68 5,71
27,15 15,77 4,78
4,58 2,86
32,69 5,34 17,92 12,36 5,71
30,14 1,68
7,78
2,13 5,71
46,02 10,86 9,31
5,56 2,86
63,49 36,47 6,83 12,21 11,43
54,81 7,03
5,10
2,20 5,71
80,12 32,33 0,00
3,49 2,86
29,13 0,00 42,34 13,99 5,71
67,94 35,90 3,87
2,94 8,57
44,65 37,42 22,10 12,78 11,43
62,90 33,95 8,53
5,28 11,43
24,51 19,34 18,83 3,17 5,71
65,35 29,90 20,67 10,64 11,43
61,85 26,26 9,59
4,75 5,71
42,39 25,98 13,39 25,39 2,86
51,07 34,28 8,89 100,00 11,43
35,84 3,92 16,19 5,54 2,86
41,65 3,69 27,70 8,00 5,71
58,09 30,91 3,55
6,86 5,71
93,36 28,60 9,25 15,69 2,86
60,31 33,66 10,05 6,63 5,71
13,93 3,99 15,81 3,95 5,71
34,89 21,28 3,47
4,91 5,71
50,97 9,53
7,79
2,79 2,86
35,10 5,74
2,74
0,67 31,43
58,66 31,88 10,52 9,43 2,86
27,19 14,61 0,00
0,00 8,57
23,59 23,15 5,87
0,88 11,43
55,10 48,63 19,75 1,37 0,00
53,75 4,87 19,09 0,00 0,00
0,00 17,31 17,05 6,00 2,86
45,30 25,00 6,89
5,45 5,71
54,45 10,34 4,26
2,46 17,14
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 92,65 0,00
0,00 5,71
0,00 21,50 0,00
0,00 20,00
0,00 15,70 4,60
1,82 2,86
17,94 9,22
0,00
0,00 0,00
0,00 19,60 0,00
0,00 0,00
0,00 76,53 2,36
0,73 22,86
0,00 23,56 4,42
0,57 14,29

100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego kryterium. Pozostałe wyniki są wartościami względnymi odniesionymi do najlepszego wyniku w danym kryterium.
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5%

8,29
8,70
35,21
26,30
32,55
20,94
38,75
42,47
35,72
27,76
26,35
22,88
10,54
34,11
33,63
25,94
33,61
29,02
37,69
33,32
27,21
32,54
38,10
30,51
35,16
41,55
38,36
36,88
4,29
29,93
32,65
27,11
31,86
28,03
55,44
15,65
18,34
61,74
14,46
9,42
44,50
44,19
31,32
4,79
4,65

wielokulturowość
środowiska studenckiego

3%

50,68
34,93
34,93
36,99
15,41
38,70
43,49
64,38
47,60
78,42
30,14
25,68
65,07
35,27
50,34
33,56
47,60
50,34
36,64
44,86
35,62
16,10
30,82
62,67
34,59
23,63
34,59
26,03
43,84
53,08
0,00
25,34
27,40
33,90
0,00
0,00
34,59
0,00
0,00
0,00
0,00
34,93
0,00
0,00
0,00

wymiana studencka
(przyjazdy)

3%

40,74
24,50
26,50
34,19
25,64
35,90
34,76
35,61
30,20
36,47
36,47
30,48
46,15
30,77
32,19
26,21
33,62
45,58
32,19
31,05
27,64
27,64
31,91
37,89
33,62
22,51
33,90
31,05
42,17
27,92
26,78
38,18
33,90
31,05
0,00
37,89
32,19
15,38
0,00
16,24
0,00
23,65
0,00
0,00
0,00

wymiana studencka
(wyjazdy)

3%

48,91
32,07
26,09
33,70
25,00
30,43
30,43
41,30
37,50
68,48
38,59
26,09
42,93
33,70
30,98
28,80
32,07
42,39
34,78
37,50
22,83
23,37
40,22
36,96
30,43
21,74
22,28
37,50
48,91
37,50
19,02
43,48
33,15
41,30
0,00
84,24
32,07
4,35
0,00
3,80
0,00
24,46
0,00
0,00
0,00

nauczyciele akademiccy
z zagranicy

3%

27,85
12,06
17,84
21,94
11,36
20,05
23,34
32,05
28,53
34,24
33,03
20,62
36,17
23,18
32,90
18,90
21,01
40,42
22,39
29,86
18,53
20,67
21,17
36,83
20,29
7,64
16,82
19,76
22,95
23,45
3,37
25,29
20,71
29,24
0,00
89,14
22,77
0,52
0,00
1,12
0,00
11,09
0,00
0,00
0,00

ICI – Collaboration Impact

3%

17,30
17,77
58,82
33,72
78,47
15,31
56,88
42,38
17,73
7,60
68,65
48,43
10,77
51,04
23,86
37,44
13,97
37,81
35,95
11,66
81,92
66,83
36,38
25,84
22,85
3,48
24,90
24,03
40,76
6,31
5,06
26,13
30,47
33,24
0,00
2,53
14,11
2,70
0,00
0,70
0,00
25,35
0,00
0,00
0,00

studiujący w j. obcych

programy studiów
prowadzone w j. obcych

akredytacje

dostępność dla studentów
kadr wysokokwalifikowanych

3%

0,00
0,00
43,82
44,51
46,18
79,68
79,18
68,81
57,30
47,20
41,41
39,43
33,49
36,90
28,88
31,40
37,09
26,35
28,61
4,19
49,54
46,82
23,73
21,25
17,04
76,24
37,37
24,56
2,07
8,18
11,37
24,05
14,50
21,56
32,71
13,59
9,09
0,00
0,00
0,00
4,03
18,88
0,00
8,08
4,63

studenci cudzoziemcy

UMIĘDZYNARODOWIENIE 15%

WARUNKI
KSZTAŁCENIA 10%

Top 10

FWVI

4%

FWCI

6%

cytowania

rozwój kadry własnej

3%

publikacje

efektywność pozyskiwania zewn.
środków finansowych na badania

5%

0,00 0,00
5,83 40,55
0,00 0,00 21,81 53,81
14,23 0,00 28,48 37,68
27,76 13,69 38,49 40,84
22,55 0,00 100,00 33,28
0,00 0,00 19,94 45,64
18,16 0,00 31,34 73,87
12,17 21,05 21,27 53,59
0,61 0,00 20,55 36,96
0,00 0,00 19,66 20,10
0,00 0,00 41,43 39,42
0,00 0,00 94,63 25,97
0,00 0,00 34,55 32,95
15,90 0,00 33,90 25,15
11,68 0,00 11,20 28,73
5,26 0,00 81,02 22,82
1,50 0,00 17,41 24,36
11,59 0,00 45,48 40,00
28,76 0,00 32,87 32,84
0,00 0,00 27,96 29,74
0,00 0,00 31,31 16,02
0,00 0,00 22,19 15,35
19,71 0,00 37,83 28,47
14,50 0,00 20,96 29,03
5,85 0,00 19,98 29,00
0,00 0,00
3,35 44,38
16,90 0,00 31,33 30,26
22,61 0,00 18,12 32,49
0,00 0,00 46,27 45,82
0,00 0,00 22,41 32,87
0,00 0,00
0,99 25,63
9,20 0,00 20,44 12,54
2,08 0,00 14,41 24,28
0,00 0,00 27,57 11,05
0,00 0,00
0,00 38,74
0,00 0,00
1,15 27,85
0,00 0,00
4,67 30,75
0,00 0,00
5,66
0,00
0,00 0,00 20,44 44,96
0,00 0,00
0,00 10,78
3,40 0,00
6,61 19,84
0,00 0,00
0,00 18,06
8,54 0,00
0,00 17,70
0,00 0,00 24,14 20,99
0,00 0,00
1,00 22,78

nadane stopnie
i tytuły naukowe

patenty, prawa
ochronne za granicą

EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA 28%
publikacje naukowe

patenty, prawa ochronne
w Polsce

INNOWACYJNOŚĆ
8%

SUPER UCZELNIA

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego
w Kielcach
KONTAKT:
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
Sekcja Rekrutacji
tel. 41 349 72 27, 41 349 72 24
mail: rekrutacja@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl
Facebook
https://www.facebook.com/Uniwersy
tetJanaKochanowskiegowKielcach

ujk.edu.pl

DOŚWIADCZAJ,

poznawaj, studiuj!

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH TO DOBRY WYBÓR DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ JAK
NAJLEPIEJ WYKORZYSTAĆ OKRES STUDIÓW: POSZERZAĆ SWOJE HORYZONTY, ZDOBYĆ PIERWSZE
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, ROZWIJAĆ PASJE I POZNAWAĆ CIEKAWYCH LUDZI.
Na UJK tradycja łączy się z nowoczesnością.
To jeden z najmłodszych uniwersytetów klasycznych w Polsce, a jednocześnie uczelnia,
za którą stoi bogata, ponad 50-letnia historia.
DOBRY START
UJK gwarantuje duży wybór kierunków
i sukcesywnie wzbogaca ofertę o nowe propozycje odpowiadające potrzebom rynku pracy.
Wśród nowości ostatnich lat są m.in.: kierunek
lekarski, prawo, psychologia, dietetyka, logopedia ogólna, inżynieria danych.
UJK prowadzi też kierunki w języku angielskim. To np. Scandinavian studies, które przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących z państwami
skandynawskimi i w strukturach UE.
UJK ma dwie filie – w Sandomierzu i Piotrkowie Trybunalskim, ale głównym ośrodkiem

CZY WIESZ, ŻE:

• UJK jest największą uczelnią w województwie świętokrzyskim, oferującą ponad 50 kierunków studiów
I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich.
• UJK stawia na umiędzynarodowienie. W 2012 studiowało tu zaledwie 30 studentów z zagranicy, dziś jest ich
około 600.
• Do dyspozycji studentów jest nowoczesna Biblioteka
Uniwersytecka, z której książkę można wypożyczyć
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są Kielce. Tu mieści się sześć wydziałów uniwersytetu.

położony w Polsce, należy do sieci Geopark
UNESCO.

W SERCU GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
Kielce to nie tylko dobry ośrodek akademicki, ale też miasto skupiające największych pracodawców w regionie. Dzięki praktykom i programom stażowym studenci nawiązują cenne
kontakty i zdobywają doświadczenie zawodowe w czasie studiów.
Atutem Kielc jest dogodne położenie.
W dwie godziny można dostać się stąd do
Warszawy, Krakowa, Łodzi i Katowic. To miasto dla osób, które nie lubią dużych aglomeracji, kochają przyrodę i aktywne spędzanie wolnego czasu. Jako jedyne w Europie może
pochwalić się tak bogatą różnorodnością formacji skalnych, które można podziwiać w pięciu rezerwatach. Jako jedyny region całkowicie

UCZELNIA PRZYSZŁOŚCI
Nowoczesny kampus z doskonale wyposażonymi laboratoriami jest dumą Kielc i sytuuje UJK
w gronie najprężniej rozwijających się uczelni
w Polsce. Uniwersytet wciąż się rozbudowuje.
Jedną z najnowszych inwestycji jest powstający
budynek Wydziału Prawa i Nauk Społecznych.
Ważnym miejscem na mapie Kielc jest mieszczące się w centrum miasta Collegium Medicum. Od niedawna przyszłe pielęgniarki i położne uczą się praktycznej pomocy pacjentom
w nowoczesnym Monoprofilowym Centrum
Symulacji Medycznych. Wkrótce taka możliwość otworzy się przed studentami kierunku
lekarskiego. Dla nich również powstaje podobne centrum, a w nim m.in. blok operacyjny.

samodzielnie, a dzięki całodobowej zewnętrznej wrzutni, zwrócić o dowolnej porze.
• Atrakcją dla miłośników zgłębiania tajemnic Wszechświata jest obserwatorium astronomiczne i planetarium
na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.
• Ważną dziedziną życia akademickiego UJK jest sport.
Aktywni mogą próbować swoich sił w sekcjach sportowych. Zajęcia i mecze odbywają się w nowoczesnym
Centrum Rehabilitacji i Sportu.

• UJK ma jedyne w Polsce laboratorium fizyki medycznej, wyposażone w nowoczesny symulator terapii
radiacyjnej.
• UJK to uczelnia bez barier. System udźwiękowienia
przestrzeni, specjalne stanowiska komputerowe dla
osób niewidomych i słabowidzących, drukarka brajlowska, mysz sterowana za pomocą ruchów głowy i wypożyczalnia dyktafonów – to tylko niektóre formy pomocy dla studentów z niepełnosprawnościami.

SUPER UCZELNIA

Uniwersytet
Gdański
KONTAKT:
ul. Bażyńskiego 8, pok. 228-230
80-309 Gdańsk
tel.: 58 523 23 26, 58 523 23 28,
58 523 23 32
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl
facebook.com/UniwersytetGdanski
www.instagram.com/uniwersytet_gdanski

ug.edu.pl

Radość studiowania nad morzem
87 KIERUNKÓW STUDIÓW, PONAD 200 SPECJALNOŚCI I NIEOGRANICZONA PALETA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU
– TO DOPIERO POCZĄTEK DŁUGIEJ LISTY ZALET STUDIOWANIA NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM.
SĄ NA NIEJ TAKŻE: FANTASTYCZNY KAMPUS, SZEROKA WYMIANA MIĘDZYNARODOWA I ATMOSFERA,
KTÓRA SPRAWIA, ŻE STUDIUJE SIĘ TU Z RADOŚCIĄ. W TLE – MORZE!
Motto uczelni brzmi „In mari via tua” – „W morzu twoja droga”, co przekłada się zdecydowanie
na ofertę kształcenia. UG jest jedyną w Polsce
uczelnią, na której można studiować oceanografię. Studenci tego kierunku korzystają
z nowoczesnego katamaranu „Oceanograf”. Uniwersytet Gdański wraz z Uniwersytetem w Kadyksie (Hiszpania), Uniwersytetem w Splicie
(Chorwacja), Uniwersytetem Zachodniej Bretanii (Francja), Uniwersytetem Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy) i Uniwersytetem Maltańskim (Malta) należy do konsorcjum Europejskiego
Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas – SEA-EU). Dzięki udziałowi
w tym konsorcjum możliwe będzie powoływanie
wspólnych kierunków studiów oraz wymiana kadry akademickiej i studentów.
Kierunki humanistyczne, w tym znakomita
skandynawistyka, kierunki społeczne (m. in. prawo, kryminologia, dziennikarstwo), kierunki
ścisłe i przyrodnicze, informatyka, ale także coś

dla indywidualistów: Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
– tak szeroka oferta kształcenia sprawia, że podczas studiów można zdobywać wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin, bardzo cenioną na współczesnym, dynamicznym rynku pracy. Dodatkowym
ułatwieniem w wejściu na ten rynek jest ścisła
współpraca Uniwersytetu z wieloma trójmiejskimi
firmami, w których studenci odbywają praktyki
i staże zgodne ze swoim kierunkiem studiów. Wiele z nich kończy się stałym zatrudnieniem.
W Trójmieście nie ma też problemów z pracą
dorywczą, co umożliwia studiowanie także tym,
którzy zdecyduję się tu przyjechać z innych regionów kraju. Restauracje, hotele, kluby sportowe
działają przez cały rok i stale szukają pracowników ze statusem studenta.
A co, jeśli okaże się, że wybrany kierunek to
jednak nie to? Z pewnością dzięki bogatej ofercie
kierunków na UG odnajdziesz swoją drogę.
W dokonaniu wyboru pomoże tutor – opiekun

CZY WIESZ, ŻE:

wek Ptaków, Stację Biologiczną Wydziału Biologii oraz
Stację Limnologiczna Wydziału Oceanografii i Geografii.
• AZS Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi 25 sekcji sportowych, w tym: taniec towarzyski, kolarstwo górskie,
szachy, żeglarstwo i futsal kobiet i mężczyzn.
• Uczelnia ma dwie Międzynarodowe Agendy Badawcze:
Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami

• Na 11 wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego studiuje 23
tys. studentów z całej Polski i z kilkunastu krajów świata.
• Tylko 16 minut potrzeba, żeby dojechać rowerem
z głównego kampusu UG nad brzeg morza.
• Uniwersytet Gdański posiada cztery stacje badawcze: Stację Morską Instytutu Oceanografii, Stację Badania Wędró-

studenta, który potrafi doradzić i pomóc zagubionemu młodemu człowiekowi. Pomocni będą także koledzy z Samorządu Studenckiego. Na UG
życie studenckie jest intensywne i zróżnicowane,
każdy znajdzie dziedzinę, w której może się rozwijać. Może będzie to praca w jednym ze 140 (!)
kół naukowych, może sport, może działalność artystyczna?
– Zapraszam na Uniwersytet Gdański młodych
ludzi o różnorodnych zainteresowaniach i planach,
z całej Polski – mówi prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor UG. – Damy im doskonałe wykształcenie, opiekę tutorską, świetne perspektywy
pracy, możliwości rozwoju zawodowego już od początku studiów, bo w Trójmieście działa wiele światowych firm. Zapewnimy świetne warunki studiowania, kontakt z wybitnymi nauczycielami
akademickimi, dostęp do najnowocześniejszej aparatury badawczej, wymianę studencką z całym
światem. Ale przede wszystkim, damy im radość ze
studiowania!
Przeciwnowotworowymi oraz Międzynarodowe Centrum
Teorii Technologii Kwantowych.
• W akademikach UG jest ponad 1300 miejsc.
• Uniwersytet Gdański razem z dwiema innymi uczelniami z Gdańska – Politechniką Gdańską oraz Gdańskim
Uniwersytetem Medycznym – tworzy Związek Uczelni
im. Daniela Fahrenheita.
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SUPER UCZELNIA

Uniwersytet
Łódzki
KONTAKT:
ul. Narutowicza 68
90-136 Łódź
e-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl
www.informatory.uni.lodz.pl
www.facebook.com/uni.lodz.studiuj

uni.lodz.pl

KIM CHCESZ BYĆ w przyszłości?
KIEDY SŁYSZYSZ „STUDIA”, MYŚLISZ „WYKŁADY, ZAJĘCIA, SPECJALIZACJE”. ALE, ALE! NA UNIWERSYTECIE
ŁÓDZKIM MAMY DLA CIEBIE WIĘCEJ NIŻ NIEZBĘDNE PODSTAWY. JUŻ OD PIERWSZEGO ROKU OTWIERAMY
PRZED STUDENTAMI MNÓSTWO MOŻLIWOŚCI I ZACHĘCAMY ICH DO PRĘŻNEGO ROZWOJU.
Stawiamy na kreatywne podejście do kształcenia, otwartość na to, co nowe i nieoczywiste, a także na odważne dążenie do innowacyjnych rozwiązań. Nie bez powodu ustanowiliśmy „Uwolnij
umysł!” naszym hasłem przewodnim – zdajemy
sobie sprawę, jak w dzisiejszym świecie ważne jest
poszerzanie horyzontów i ciągłe doskonalenie
umiejętności. Staramy się zapewnić naszym studentom wszystko, co jest do tego potrzebne.

wszystko. Jako uniwersytet staramy się również
umożliwiać ambitnym osobom rozwój kompetencji dodatkowych, niezwykle cenionych wśród pracodawców. W tym celu co roku otwieramy nabór
do naszych autorskich, wewnątrzuczelnianych
programów, dzięki którym studenci mogą uczyć
się od najlepszych, a także osiągać swoje pierwsze
zawodowe sukcesy – zarówno, jeśli interesuje ich
kariera naukowa, jak i praca w innych sektorach.

POPATRZ W PRZYSZŁOŚĆ…

MENTOR NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI…

Każdego roku dostosowujemy naszą ofertę
– studiów stacjonarnych, podyplomowych
i szkół doktorskich – do potrzeb kandydatów.
Ściśle współpracujemy z biznesem, organizacjami pozarządowymi i ekspertami naukowymi.
Zależy nam na tym, aby przekazywana przez nas
wiedza znajdowała zastosowanie w obliczu wyzwań, przed jakimi aktualnie stają społeczeństwa. Automatyzacja procesów biznesowych,
EkoMiasto, Biologia kryminalistyczna, Prawo
medyczne, E-historia, Analiza danych czy Lingwistyka dla biznesu to zaledwie kilka kierunków, jakie w ciągu ostatnich lat powstały na naszej uczelni w odpowiedzi na zapotrzebowanie
wciąż zmieniającego się rynku pracy.

… I ROZWIŃ SKRZYDŁA!

Jednak specjalizacja, jaka otwiera drogę ku dobrej i ciekawej karierze w przyszłości, to nie

60

Jeśli masz w sobie gotowość na kilkumiesięczną współpracę z czołowymi osobistościami ze świata biznesu, kultury albo mediów,
projekt mentorski będzie czymś w sam raz dla
ciebie. Na Uniwersytecie Łódzkim prowadzimy ścisłą współpracę z wybitnymi absolwentami, którzy po latach studiów na naszej uczelni
obecnie pełnią funkcje prezesów przedsiębiorstw, managerów wysokiego szczebla,
dziennikarzy czy wziętych prawników. Jako
osoby posiadające ogromne doświadczenie
w branży, chętnie przyjmują pod swoje skrzydła mentees – uczniów, których mogą wesprzeć swoją wiedzą, udzielić wskazówek związanych z rozwojem kariery czy wspólnie
pracować nad z życia wziętymi case studies. To
niezwykle cenna możliwość rozwoju, dla większości osób niedostępna. Możliwość, którą nasi
studenci mają w zasięgu ręki.

… LUB GRANT NA HORYZONCIE

Z drugiej strony, jeśli wiążesz swoją przyszłość z karierą naukową, zadbamy i o twój
rozwój poprzez Studenckie Granty Badawcze.
Każda edycja tego programu cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów,
którzy mają pomysł na własne badania, realizację koncepcji naukowej czy udział w płatnej
konferencji, na jakiej chcieliby wygłosić referat. Dzięki swojej formule SGB wdraża
przyszłych badaczy w system składania wniosków grantowych za sprawą profesjonalnych
szkoleń, uczy rozliczania projektów i strategicznego planowania. Wiedza ta znacznie
usprawnia start w karierę młodych naukowców.

UWOLNIJ UMYSŁ
I POSTAW NA NIEOCZYWISTE

Gdzie widzisz się w dorosłym życiu? Czy marzysz o pracy, jaka jednocześnie będzie Twoją
pasją i dzięki której będziesz się czuć spełniony?
W obecnych, szybko zmieniających się czasach,
trzeba odpowiedzieć sobie na te pytania jeszcze
przed pójściem na studia. Studia, które warto
odbywać na uniwersytecie, jaki chce rozwijać
swoich studentów na wszystkich płaszczyznach,
poszerzać ich horyzonty i uczyć patrzenia w nieoczywistym kierunku. To jak, jesteś gotowy
na to, by uwolnić umysł?

SUPER UCZELNIA

Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
KONTAKT:
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 524 51 51
e-mail: rekrutacja@uwm.edu.pl;
www.uwm.edu.pl

• NAJWIĘKSZA UCZELNIA
W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ
POLSCE
rekrutacja.uwm.edu.pl

UWM

– wszystkie kierunki
w dobrą stronę

NAUKA W ZIELONYM KAMPUSIE, NAJŁADNIEJSZYM MIASTECZKU AKADEMICKIM W POLSCE, AŻ 74 KIERUNKI STUDIÓW ZE WSZYSTKICH DZIEDZIN, NOWOCZESNE LABORATORIA I NIEPOWTARZALNY KLIMAT XIXWIECZNYCH BUDYNKÓW. WARTO ROZPOCZĄĆ STUDIA NA UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM
W OLSZTYNIE.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to naukowa wizytówka Olsztyna i regionu, a miasteczko akademickie Kortowo jest uznawane za najpiękniejszy kampus studencki w Polsce.
Tu nowoczesność harmonijnie łączy się z historią. W najstarszej części Kortowa, w pieczołowicie odrestaurowanych XIX-wiecznych budynkach mieszczą się nowoczesne laboratoria i sale
wykładowe. Po zajęciach można wybrać się
na spacer do 200-letniego parku, latem opalać
nad dwoma jeziorami, pływać żaglówką lub kajakiem. Tu studenci mają wszystko, co potrzebne do nauki, wypoczynku i rozwijania pasji.
Nowe Kortowo to m.in. nowoczesny gmach
Biblioteki Uniwersyteckiej, Centrum Hu-

manistyczne z aulą teatralną, kompleks budynków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
i najnowszy obiekt – Centrum Popularyzacji
Nauki i Innowacji Kortosfera.
Największa uczelnia publiczna północno-wschodniej Polski oferuje aż 74 kierunki kształcenia z niemal wszystkich obszarów nauki, a 11
kierunków według tegorocznego rankingu
„Perspektyw” plasuje się w pierwszej dziesiątce. W zdobywaniu cenionych kompetencji
miękkich, nauce przedsiębiorczości i komercyjnym wykorzystaniu wiedzy wspiera studentów
Uniwersytecka Akademia Biznesu.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to jednak
nie tylko nauka i badania prowadzone we współ-

pracy z czołowymi placówkami naukowymi
na świecie, ale również prężne centrum kultury
studenckiej. Akademickie Centrum Kultury
zrzesza kilkanaście agend, tu każdy znajdzie coś
dla siebie – zarówno miłośnik turystyki pieszej,
żeglarstwa, fantastyki, fotografii, nurkowania, jak
i teatru, muzyki, tańca i śpiewu.
Pasjonaci sportu mogą aktywnie spędzać czas
na kortach tenisowych, w siłowniach lub na uniwersyteckiej pływalni. Do dyspozycji jest wypożyczalnia sprzętu wodnego i ośrodek jeździecki.
Czego więcej trzeba, aby zdobywać wiedzę
i atrakcyjny zawód, dobrze wypoczywać i rozwijać swoje pasje? Przekonaj się sam!
Więcej szczegółów na www.uwm.edu.pl

CZY WIESZ, ŻE...

• W ramach programu Erasmus studenci i pracownicy
UWM mogą wyjechać do 407 uczelni w Europie.
• Uniwersytet dysponuje ponad 2500 miejscami w 11
domach studenckich.
• Dogodne warunki znajdują na UWM osoby z niepełnosprawnością. Do ich dyspozycji jest odpowiednio wyposażona pracownia komputerowa i wypożyczalnia
specjalistycznego sprzętu. Mogą w każdej sprawie liczyć
na pomoc wydziałowych opiekunów, pomoc psychologiczną, a w szczególnych przypadkach na asystenta dydaktycznego.

• Studenci Uniwersytetu mogą rozwijać swoje zainteresowania w ponad 280 kołach naukowych.
• UWM realizuje projekt ochotniczego szkolenia wojskowego Legia Akademicka. W programie prowadzonym wspólnie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz
Ministerstwo Obrony Narodowej wzięło już udział ponad 300 studentów.
• UWM ułatwia maturzystom wybór optymalnego dla
nich kierunku studiów, z określeniem prawdopodobieństwa ich ukończenia – to system rekomendacji Maturalni – maturalni.uwm.edu.pl.

• Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
dwukrotnie przyznał Uniwersytetowi tytuł Uczelni Przyjaznej Studentom.
• Dzielnica Olsztyna – Kortowo, w której mieści się
campus uniwersytecki, została nominowana w konkursie National Geographic Polska do tytułu Cud Polski.
• Festiwal studencki Kortowiada został uznany za najlepsze juwenalia w Polsce wg portalu eurostudent.pl.
Kortowiada posiada swój oficjalny hymn nagrany przez
zespół ENEJ.

PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2022

61

SUPER UCZELNIA

Uniwersytet
Rzeszowski
KONTAKT:
Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
rekrutacja:
tel.: + 48 17 872 11 82,
+48 17 872 14 00
e-mail: rekrutacja@ur.edu.pl
ur.edu.pl/kandydat
irk.ur.edu.pl
facebook.com/uniRzeszow
instagram.com/uniwersytetrzeszowski

ur.edu.pl

Wybierz swoją przyszłość

– STUDIUJ W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM!

UNIWERSYTET RZESZOWSKI JEST NAJWIĘKSZĄ UCZELNIĄ NA PODKARPACIU. OFERUJE KSZTAŁCENIE
NA WYSOKIM POZIOMIE. PODOBNIE JAK RZESZÓW – STALE SIĘ ROZWIJA DOSTOSOWUJĄC OFERTĘ DO
POTRZEB RYNKU.
Uniwersytet Rzeszowski kształci na blisko 60
kierunkach studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, a także na studiach
doktoranckich i podyplomowych. Studia na UR
łączą w sobie tradycje akademickie, ponadczasowe wartości, nowoczesne zaplecze, dbałość o wysoki poziom badań naukowych, znajomość aktualnych trendów i wiedzę o potrzebach rynku pracy.
Uczelnia jest przyjaznym studentom ośrodkiem
akademickim współtworzącym nasz region. Jest
integralną częścią rozwijającego się Podkarpacia.
Podzielony na 4 kolegia kształci w niemal wszystkich obszarach wiedzy, ważnych z punktu widzenia rozwijających się gałęzi gospodarki.
Na przyszłych studentów czekają dopasowane
do potrzeb współczesnego rynku pracy programy
studiów (także interdyscyplinarne) z dużą liczbą
zajęć praktycznych prowadzonych przez osoby
z bogatym doświadczeniem zawodowym oraz no-

woczesne pracownie i centra badawczo-dydaktyczne.
Ważnym elementem procesu kształcenia są
praktyki zawodowe przygotowujące studentów
do podjęcia pracy, które realizowane są w wiodących firmach i instytucjach Podkarpacia. Absolwenci naszych kierunków mogą podejmować szereg potrzebnych i atrakcyjnych na rynku pracy
zawodów.
Dużą uwagę Uniwersytet Rzeszowski stawia się
na mobilność i interdyscyplinarność studentów
oferując możliwość udziału w krajowych oraz międzynarodowych stażach i praktykach m.in. w ramach programu Erasmus+, umożliwiając studentom wyjazd do jednej z blisko 290 uczelni
zagranicznych, m.in. w Chorwacji, Hiszpanii,
Niemczech, Portugalii i we Włoszech.
Swoje zainteresowania i pasje studenci mogą
rozwijać poprzez członkostwo w ponad 100 ko-

CZY WIESZ, ŻE:

• Uniwersytet Rzeszowski oferuje studentom dostęp
do infrastruktury wyposażonej w najnowocześniejszą
aparaturę naukowo-badawczą i umożliwia im udział
w pracach badawczych prowadzonych we współpracy
z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi.
• Studenci Kolegium Nauk Medycznych UR odbywają
zajęcia m.in. w Centrum Symulacji Medycznej, Instytucie Nauk o Człowieku oraz we współpracujących
z Kolegium jednostkach klinicznych i ośrodkach zdro-

• Każdego roku z oferty uniwersytetu korzysta ponad 5.000 nowych studentów.
• Nasze mury opuszczają nauczyciele, artyści, inżynierowie, humaniści, ekonomiści, pielęgniarki, lekarze i wielu
innych specjalistów.
• Uniwersytet Rzeszowski wspiera finansowo studentów
przy pomocy stypendiów socjalnych, stypendiów dla
osób niepełnosprawnych oraz zapomóg.
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łach naukowych i innych organizacjach, takich
jak np. Akademickie Radio Feniks, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny – IFMSAPoland Oddział Rzeszów, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa – ELSA Poland, Chór
Akademicki czy Zespół „Resovia Saltans”. Interesy
studentów reprezentuje Samorząd Studentów UR.
Wiodącym wydarzeniem życia akademickiego
jest corocznie organizowany przez studentów Festiwal „KultURalia”, w ramach którego, obok muzycznych koncertów, organizowane są m.in.:
„Noc Planszówek”, „BiegUR” czy „Noc Biologów”.
Atmosfera życia studenckiego oraz życzliwa kadra dydaktyków i mentorów gwarantuje indywidualny rozwój i zdobycie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy.
Studia w Uniwersytecie Rzeszowskim to dobra
inwestycja w Twoją przyszłość!
wia. Wkrótce dla studentów dostępne będzie Uniwersyteckie Centrum Lekkoatletyczne Ośrodek Badań Innowacyjnych w Sporcie, a w realnych planach jest budowa Szpitala Uniwersyteckiego.
• Uniwersytet Rzeszowski prowadzi także studia podyplomowe skierowane do nauczycieli, pedagogów, pracowników sektora publicznego i administracji oraz przedstawicieli wybranych grup zawodowych a także kadry
zarządzającej.

SUPER UCZELNIA

Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II
w Krakowie
KONTAKT:
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 25
Śledź nas: @UPJP2
REKRUTACJA:
rekrutacja.upjp2.edu.pl
tel. +48 519 323 359
rekrutacja@upjp2.edu.pl
Foreigners:
tel.: +48 12 88 98 617
recruitment@upjp2.edu.pl

upjp2.edu.pl

Studia w SERCU KRAKOWA!
UNIWERSYTET PAPIESKI TO NIE TYLKO MIEJSCE, ALE PRZEDE WSZYSTKIM SPOŁECZNOŚĆ OTWARTA NA DIALOG.
JEGO GWARANTEM JEST KULTYWOWANA PRZEZ NAS TRADYCJA RELACJI MISTRZ-UCZEŃ.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią,
wywodzącą się z Wydziału Teologicznego UJ
(1397 r.). Uniwersytet tworzy sześć wydziałów:
Filozoficzny, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Teologiczny, Prawa Kanonicznego oraz zamiejscowy: Teologiczny Sekcja w Tarnowie.
Obecnie uczelnia prowadzi kształcenie w języku polskim na kierunkach: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo; digital media – kreatywność, analiza, zarządzanie; dziennikarstwo i komunikacja społeczna; filozofia; historia; historia sztuki; komunikowanie promocyjno-wizerunkowe,
reklama, branding, public relations; muzyka
kościelna; nauki o rodzinie; ochrona dóbr
kultury; pedagogika; praca socjalna; prawo
kanoniczne; psychologia; socjologia; teologia; turystyka i zarządzanie dziedzictwem.
Nieustannie poszerzamy ofertę studiów w języku angielskim. W roku akademickim 2021/22

proponujemy: Communication and media
studies (specjalność na studiach I stopnia),
Philosophy (studia I stopnia), Philosophy in
English (specjalność na studiach II stopnia),
Theology in English (specjalność na jednolitych studiach magisterskich).
Naszym studentom oferujemy szerokie możliwości rozwijania ich pasji. Na uczelni działa
Telewizja JP2TV, internetowe Radio Bonus,
biuletyn akademicki „Vita Academica” oraz odnoszący liczne sukcesy chór Psalmodia. Działa
u nas także wiele kół naukowych oraz Duszpasterstwo Akademickie PATMOS. Przywiązujemy dużą wagę do rozwijania naszych kontaktów z zagranicą, m.in. w ramach programu
Erasmus+. Posiadamy także szeroką ofertę
studiów podyplomowych oraz Uniwersytet
Trzeciego Wieku.
Prężnie działający Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci UPJPII w Krakowie – to
grono ludzi zawsze gotowych, by wysłuchać
i pomóc każdemu.

CZY WIESZ, ŻE...

drówka po ścieżkach DOBRA, PIĘKNA I PRAWDY
daje szansę na duchowy i intelektualny rozwój. UPJPII jest
dynamicznie rozwijającą się uczelnią, a nasza oferta dydaktyczna jest ciekawą propozycją dla młodych ludzi.
Wciąż otwieramy nowe kierunki i specjalności, dostoso-

NAUKA TO PODRÓŻ DO LEPSZEGO JUTRA!
Studia w sercu Krakowa to dla naszych Studentów niepowtarzalna okazja do kontaktu z kulturą i nauką w jednym
z najpiękniejszych miast Polski i Europy. Naukowa wę-

Uniwersytet prowadzi unikalne pracowanie:
Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych (konserwacjatkanin.pl) oraz Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków (sdm.upjp2.edu.pl). W budynku Biblioteki
Głównej UPJPII eksponowana jest wyjątkowa
wystawa Skarby Krakowskiej Kapituły
(skarbykrakowskiejkapituly.upjp2.edu.pl).
– Uniwersytet Papieski to nie tylko miejsce, ale
przede wszystkim społeczność otwarta na dialog.
Jego gwarantem jest kultywowana przez nas tradycja relacji mistrz-uczeń. Zapraszamy do społeczności akademickiej otwartej na każdą i każdego z tegorocznych maturzystów, a także absolwentów studiów pierwszego stopnia. Studiowanie w Uniwersytecie kościelnym pozwala nie tylko na zgłębienie
wiedzy, nabycie nowych umiejętności i kompetencji,
ale to także budowanie wrażliwości na drugiego
człowieka, często zagubionego czy poszukującego
swej drogi – podkreśla i zaprasza prorektor ds.
studenckich i dydaktyki dr. hab. Małgorzata
Duda, prof. UPJPII.
wane do potrzeb rynku oraz zainteresowań Kandydatów.
Budujemy sieć kontaktów z zagranicą. Nasi Studenci
odwiedzili wszystkie kraje Europy, a swoje działania naukowe i artystyczne prowadzili na wszystkich kontynentach świata!
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SUPER UCZELNIA

Politechnika
Gdańska
KONTAKT:
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. 58 348 67 00
rekrutacja@pg.edu.pl
facebook.com/PolitechnikaGdanska
instagram.com/politechnika_gdanska

pg.edu.pl/rekrutacja

My inspirujemy,

ty rozwijasz swoje pasje!

WYBIERZ UCZELNIĘ, NA KTÓREJ ROZWINIESZ SKRZYDŁA. POLITECHNIKA GDAŃSKA BĘDZIE CIĘ NIEUSTANNIE MOTYWOWAĆ I INSPIROWAĆ, TAK BYŚ MÓGŁ W PEŁNI WYKORZYSTAĆ SWOJE TALENTY I POGŁĘBIAĆ
ZAINTERESOWANIA.
Politechnika Gdańska jest jednym z najintensywniej rozwijających się ośrodków naukowo-akademickich w Europie. W 2021 roku została sklasyfikowana w Academic Ranking of
World Universities (ARWU), znanym również
jako Ranking Szanghajski w przedziale 801-900.
PG znalazła się również w gronie osiemnastu
polskich uczelni na prestiżowej liście najlepszych uczelni na świecie – QS World University Rankings 2022.
Studia techniczne w Gdańsku to doskonała
okazja do rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a także nauki w jednym z najpiękniejszych
polskich miast. Na Politechnice Gdańskiej studiuje ponad 14 tys. studentów z Polski i zagranicy, działa tu ponad 100 kół i organizacji naukowych. Studenci i studentki biorą udział
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w licznych badaniach i projektach naukowych
oraz wymianach zagranicznych.
Kandydaci mogą wybrać naukę na jednym
z ośmiu wydziałów prowadzących studia magisterskie i inżynierskie I i II stopnia. Na ponad 30 kierunkach kształcą się specjaliści w zawodach przyszłości, m. in.: konstruktorzy
aparatury medycznej, projektanci inteligentnych maszyn i nowoczesnych systemów oprogramowania, analitycy skomplikowanych algorytmów, specjaliści zielonych technologii,
branży jachtowej, a także farmaceutycznej i kosmicznej. Studia na PG wybierają również osoby marzące o kształtowaniu przestrzeni,
projektowaniu konstrukcji i domów przyszłości oraz eksperci w dziedzinie zarządzania.
W ofercie uczelni znajdują się kierunki prowa-

dzone w języku angielskim, kierunki międzywydziałowe i międzyuczelniane.
Studenci i studentki Politechniki Gdańskiej
mogą realizować swoje projekty badawcze
w nowoczesnych i doskonale wyposażonych laboratoriach. Wiele spośród prowadzonych
przez nich projektów ma szanse na komercyjne wykorzystanie, a kadra dydaktyczna chętnie
służy studentom swoim wsparciem i doświadczeniem. Duże znaczenie dla uczelni mają także ścisła współpraca i wymiana myśli z polskimi
i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Gdańscy studenci mają możliwość odbycia praktyk
w najlepszych firmach zlokalizowanych w obrębie aglomeracji trójmiejskiej i korzystają z bogatej oferty wyjazdów zagranicznych w ramach
np. programu Erasmus+.
Wybierając Politechnikę Gdańską, dołączysz
do społeczności akademickiej, która ma odwagę
wychodzić poza schematy i tworzy innowacyjne
rozwiązania na wielu polach. Studiują tu ludzie
o otwartych umysłach i szerokich horyzontach,
odważni odkrywcy zmieniający świat, którzy odnoszą
sukcesy w życiu zawodowym w Polsce i za granicą.

SUPER UCZELNIA

Politechnika
Łódzka
KONTAKT:
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
www.rekrutacja.p.lodz.pl
e-mail: rekrutacja@info.p.lodz.pl
tel.: 42 631 29 74

•JEDNA Z NAJBARDZIEJ
INNOWACYJNYCH UCZELNI
W RANKINGU SZKÓŁ WYŻSZYCH
PERSPEKTYWY
• 5. UCZELNIA TECHNICZNA
W POLSCE W RANKINGU SZKÓŁ
WYŻSZYCH PERSPEKTYWY

p.lodz.pl

POTĘGUJ możliwości
SPECJALISTA POSZUKIWANY NA RYNKU PRACY, A MOŻE PRZYSZŁY WYNALAZCA? POLITECHNIKA ŁÓDZKA
ZAPEWNI CI DOBRY START W PRZYSZŁOŚĆ! FIRMY ZAPROSZĄ CIĘ DO WSPÓŁPRACY, ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ
I DOŚWIADCZENIE, A JEŚLI MASZ W SOBIE ŻYŁKĘ NAUKOWCA, NA POLITECHNICE RÓWNIEŻ ROZWINIESZ
SWÓJ POTENCJAŁ.
Udany wybór ścieżki zawodowej to sztuka
dostosowania własnych pasji do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Decydując się na studia w Politechnice Łódzkiej, masz pewność, że
program studiów będzie uwzględniał oczekiwania przyszłych pracodawców. Politechnika Łódzka odpowiada na współczesne wyzwania i aktualne trendy na rynku pracy, pozostając w ścisłej
współpracy z czołowymi firmami w regionie.

ZNAJDŹ CIEKAWĄ PRACĘ

Politechnika Łódzka stale dostosowuje programy studiów do zapotrzebowania pracodawców, uruchamia nowe kierunki studiów i tworzy innowacyjne specjalizacje. Oferujemy aż 60
kierunków kształcenia, z czego 20 w języku angielskim i jeden w języku francuskim. Nasi studenci, wykorzystując wiedzę z nauk technicznych oraz wysokie kompetencje kadry,
współtworzą innowacyjne technologie, które
na co dzień poprawiają jakość życia. Wybierając
naszą uczelnię, możesz mieć pewność, że zdobędziesz zawód poszukiwany na rynku pracy.

STUDIUJ W ŚRODOWISKU
MIĘDZYNARODOWYM

Tak różnorodnej oferty kształcenia w językach obcych nie ma żadna inna uczelnia w Polsce! Już od ponad 25 lat w Centrum Kształcenia

Międzynarodowego (IFE) prowadzimy studia
w języku angielskim i francuskim, obecnie na 11
kierunkach pierwszego i 4 kierunkach drugiego
stopnia. Studenci mają możliwość wyjazdu
do jednej z ponad 400 uczelni zagranicznych
w ramach umów międzynarodowych, a także
zdobycia podwójnego dyplomu – Politechniki
Łódzkiej i wybranej uczelni zagranicznej.

INWESTUJEMY W TWOJĄ
PRZYSZŁOŚĆ

Rozwój pasji naukowych to podstawa efektywnego wkładu w tworzenie rozwiązań, służących
człowiekowi. Na pasjonatów nauki czeka specjalny program E²TOP – Excellence in Engineering
Talents in Research with Opportunities Programme. W ramach programu już na pierwszym roku
studiów można skorzystać z indywidualnej ścieżki studiowania, dostosowanej do zainteresowań
studenta. Każdy uczestnik programu prowadzony jest przez osobistego opiekuna naukowego

CZY WIESZ, ŻE...

• Co roku studenci Politechniki Łódzkiej zdobywają
większość stypendiów przyznawanych w programie
stypendialnym Młodzi w Łodzi, realizowanym przez
Urząd Miasta Łodzi. To unikatowy w skali kraju program stypendialny, w którego skład wchodzą fundowane przez pracodawców stypendia na kierunkach, któ-

– mentora i będzie mógł skorzystać z wyjazdu
do najlepszych ośrodków badawczych w Europie i na świecie, podjąć stałą współpracę z naukowcami z innych krajów, a także prowadzić badania w laboratoriach zagranicznych. Studenci
korzystający z programu otrzymają także dodatkowe stypendium naukowe.

ZBIERAJ DOŚWIADCZENIE
W FIRMACH

Politechnika Łódzka dba o łączenie edukacji
z praktyką gospodarczą i utrzymuje bezpośredni kontakt z firmami, dla których kształci przyszłych pracowników. Na przykład na wniosek
przemysłu na Wydziale Chemicznym zostały
utworzone kierunki analityka chemiczna oraz
chemia budowlana – kierunek międzyuczelniany, realizowany razem z AGH w Krakowie i Politechniką Gdańską. Dzięki temu nasi absolwenci są poszukiwanymi i chętnie zatrudnianymi
pracownikami w Polsce i za granicą.
rych absolwenci są najbardziej poszukiwani przez łódzkich pracodawców.
• Na Politechnice Łódzkiej stypendium rektora możesz otrzymywać już od pierwszego roku studiów.
W ten sposób wyróżniamy najzdolniejszych studentów,
którzy mają na swoim koncie sukcesy w olimpiadach
przedmiotowych lub sportowych.
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SUPER UCZELNIA

Uniwersytet

Technologiczno-Humanistyczny

im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu

KONTAKT:
ul. Malczewskiego 29,
26-600 Radom
Tel: (+48) 361 70 00
e-mail: rekrutacja@uthrad.pl

uniwerystetradom.pl

Odkryj swoje możliwości!
CHCESZ ROZWIJAĆ WŁASNE PASJE I NABYĆ CENNE UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE PRZYGOTUJĄ CIĘ DO WYMARZONEJ
PRACY? SPRAWDŹ, CO GWARANTUJĄ CI STUDIA NA UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU I ODKRYJ SWOJE MOŻLIWOŚCI!
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu to jedyna publiczna uczelnia w regionie
radomskim. Oferuje bezpłatne studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne z dogodną ceną
za czesne. Na 8 Wydziałach i ponad 30 kierunkach kształci specjalistów z wielu dziedzin naukowych: artystycznych, ekonomicznych, humanistycznych, pedagogicznych, technicznych,
prawnych oraz medycznych. Oferta dydaktyczna obejmuje również studia podyplomowe.
Uniwersytet w Radomiu kładzie szczególny
akcent na łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w kształceniu. Dzięki licznym godzinom
spędzonym na praktykach zawodowych w firmach i przedsiębiorstwach przodujących w poszczególnych branżach, studenci mają możliwość nabycia cennego doświadczenia oraz

nawiązywania kontaktów pomocnych w zdobyciu przyszłego zatrudnienia.
Uczelnia rozwija wiele form współpracy
międzynarodowej. W ramach programu Erasmus+ zapewnia szerokie możliwości wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne do wielu
krajów m. in.: Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech,
Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Turcji, Węgier i Włoch. Studenci mają
również możliwość udziału w międzynarodowych projektach.
Studentom będącym w trudnej sytuacji Uniwersytet w Radomiu udziela wsparcia w postaci stypendiów i zapomogi, a wyróżniających się
osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub
sportowymi nagradza stypendium Rektora.
W trosce o potrzeby osób niepełnosprawnych Uczelnia powołała Biuro Osób Niepełno-

sprawnych, którego działanie daje szansę studentom z niepełnosprawnością na pełne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, badaniach
naukowych, w życiu społecznym, kulturalnym
i sportowym na równych prawach z innymi.

CZY WIESZ, ŻE…

wanych i elektronicznych, a także najnowocześniejszych
krajowych i światowych źródeł informacji naukowej. Posiada Elektroniczny Punkt Informacji Normalizacyjnej. Wpisuje się również w ideę Biblioteki bez barier
m.in. dzięki doskonale wyposażonym stanowiskom dla
osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
• Na wszystkich Wydziałach prężnie działają Koła Naukowe, w których adepci mogą rozwijać swoje za-

interesowania. Miłośnicy muzyki znajdą dla siebie
miejsce w Chórze Akademickim, wielokrotnie nagradzanym w kraju i za granicą. Młodzi artyści mają
możliwość wystawiania swoich prac m.in. w radomskich galeriach sztuki. Po kilkuletniej przerwie Uniwersytet w Radomiu reaktywował również sportowy Klub Uczelniany AZS, w którym sportowcy
mogą realizować swoje pasje.

• Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu dysponuje ok. 1000
miejsc w nowoczesnych, wyremontowanych i dostosowanych do potrzeb osób wynajmujących Domach Studenckich.
• Biblioteka Główna UTH Radom, jako biblioteka naukowa, zapewnia dostęp do własnych zbiorów druko-
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Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu:
• stale poszerza swoją ofertę dydaktyczną,
• dba o utrzymywanie wysokiego poziomu
zinformatyzowania,
• podąża za nowymi technologiami,
• rozwija swoją infrastrukturę,
• pomaga studentom i absolwentom odnaleźć
się na rynku pracy,
• zapewnia miejsce w Domach Studenckich,
• umożliwia rozwijanie pasji i zainteresowań,
• wspiera studentów z niepełnosprawnościami oraz znajdujących się w trudnej sytuacji.

SUPER UCZELNIA

Politechnika
Rzeszowska

im. Ignacego
Łukasiewicza

KONTAKT:
al. Powstańców Warszawy 12,
35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00
e-mail: rekrutacja@prz.edu.pl
www.rekrutacja.prz.edu.pl
FB: @OficjalnyPolitechnikaRzeszowska
Instagram: @Politechnika_Rzeszowska

• LIDER DLA PRACODAWCÓW
• INNOWACYJNA INFRASTRUKTURA
• NAJLEPSZA UCZELNIA

W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI

prz.edu.pl

Studenci, absolwenci
i pracodawcy POLECAJĄ

WYBIERAJĄC STUDIA NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ, PODEJMIESZ WYZWANIE ZDOBYCIA GRUNTOWNEJ
WIEDZY, ROZBUDZENIA CIEKAWOŚCI ŚWIATA, ROZWIJANIA WŁASNYCH ZDOLNOŚCI I ZAINTERESOWAŃ. BOGATA OFERTA UCZELNI STWARZA MOŻLIWOŚĆ WYBORU CIEKAWYCH KIERUNKÓW ORAZ POZWALA SPEŁNIAĆ MARZENIA I AMBICJE STUDENTÓW.
Politechnika Rzeszowska oferuje kształcenie
na 30 kierunkach studiów I i II stopnia, a także na studiach doktoranckich i podyplomowych. Jest jedną z nielicznych uczelni w kraju,
do niedawna jedyną, która prowadzi elitarny
kierunek lotnictwo i kosmonautyka i w ramach
specjalności „pilotaż” szkoli pilotów lotnictwa
cywilnego. Odbywa się ono w Ośrodku Kształcenia Lotniczego w Jasionce. Jest to jedyna uczelnia w kraju, która dysponuje własnym
lotniskiem z betonowym pasem startowym
i w pełni wyposażonym zapleczem, w tym symulatorami lotu i samolotami. Pasjonaci szybownictwa mogą sprawdzić swoje umiejętności
w Akademickim Ośrodku Szybowcowym
w Bezmiechowej, w którym są prowadzone
szkolenia do licencji pilota szybowcowego.
Uczelnia stawia na mobilność międzynarodową, umożliwiając studentom wyjazd do jed-

nej z ponad 100 uczelni zagranicznych,
m.in. na Cyprze, Litwie, Łotwie, Węgrzech,
w Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Hiszpanii, Islandii, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rumunii,
Słowacji, Słowenii, Turcji, Wielkiej Brytanii i we
Włoszech, w ramach programu Erasmus+,
uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych oraz odbywanie staży i praktyk w renomowanych zakładach przemysłowych w kraju
i za granicą. Gwarantujemy niepowtarzalną atmosferę studiowania, dbając, by studia zapisały się na trwałe w pamięci absolwentów. Piastują oni ważne stanowiska
w instytutach naukowych, wielkich koncernach i przedsiębiorstwach także na rynku europejskim.
Studenci mogą rozwijać swoje pasje w ponad 60 kołach naukowych, Akademickim Ra-

dio i Telewizji „Centrum”, Zespole „Połoniny”,
Chórze Akademickim i sekcjach sportowych,
osiągając międzynarodowe sukcesy, m.in. 1.
miejsce Legendary Rover Team na prestiżowych zawodach łazików marsjańskich University Rover Challenge, 2. miejsce w zawodach
SAE Aero Design w USA czy udział PRz Racing
Team w zawodach Formuła Student na europejskich torach wyścigowych.
Atutem uczelni jest jej doskonała lokalizacja
na terenie stolicy województwa podkarpackiego – Rzeszowa. Miasteczko studenckie
uczelni jest zaliczane do najpiękniejszych
w kraju. To właśnie tutaj odbywają się najlepsze juwenalia w Polsce. Infrastruktura obejmuje nowoczesne laboratoria i aparaturę, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością, domy
studenckie o wysokim standardzie oraz kompleks sportowy.

CZY WIESZ, ŻE…

• Akademicki Ośrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej jest położony na „świętej
górze szybowników”, która jest miejscem specyficznym na skalę światową.
Oferuje loty szkolne od podstaw do licencji pilota szybowcowego oraz zaawansowane loty treningowe
z wykorzystaniem prądów termicznych, zboczowych
i falowych.

• Na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki uruchomiono interdyscyplinarne studia inżynierskie na kierunku
elektromobilność, które obejmują praktyczne zastosowania matematyki i informatyki oraz fizyki i chemii,
szczególnie w odniesieniu do problemów magazynowania energii i wykorzystania ogniw paliwowych.

• Politechnika Rzeszowska jest pierwszą w kraju uczelnią, która kształciła pilotów lotnictwa cywilnego. W ciągu prawie 45 lat wykształciła 918 absolwentów pilotażu. Ośrodek Kształcenia Lotniczego jest zlokalizowany
obok międzynarodowego portu lotniczego Rzeszów–
Jasionka. Posiada samoloty: Socata TB-9 Tampico,
Piper PA-28 Arrow, Zlin 242 L, Piper PA-34 Seneca V.

PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2022
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SUPER UCZELNIA

Politechnika
Wrocławska
KONTAKT:
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
tel: +48 71 320 29 05
+48 71 320 27 78
e-mail: rekrutacja@pwr.edu.pl

pwr.edu.pl

PRZYSZŁOŚĆ

w zielonych barwach

ŚWIAT POTRZEBUJE ZMIAN. NIE ZA 10 CZY 30 LAT, ALE TU I TERAZ. POTRZEBUJEMY NOWYCH TECHNOLOGII
I ROZWIĄZAŃ PRZYJAZNYCH DLA ŚRODOWISKA. TAKICH, KTÓRE POZWOLĄ NAM OGRANICZAĆ NASZ ŚLAD
WĘGLOWY I MYŚLEĆ ZE SPOKOJEM O PRZYSZŁOŚCI. NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ NIE ODKŁADAMY
TEGO NA PÓŹNIEJ. JUŻ DZISIAJ ROZWIJAMY POMYSŁY, KTÓRE MOGĄ ZMIENIĆ NASZE WSPÓLNE JUTRO.
BĄDŹ CZĘŚCIĄ TYCH ZMIAN. DAMY CI WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI.
Żyjemy w czasach turystycznych lotów
w kosmos, inteligentnych domów i wirtualnej
rzeczywistości niemal idealnie oddającej prawdziwy świat. Nadal jednak wiele problemów
wymaga znalezienia pilnych rozwiązań.
To w rękach inżynierów spoczywają losy świata. To ich śmiałe pomysły, tygodnie spędzane
w laboratoriach i warsztatach, burze mózgów,
próby i błędy posuwają do przodu nasze rozumienie świata, technologię i komfort codziennego życia. To ich praca jest dla nas szansą, by przyszłość malowała się w jasnych barwach.
I ty możesz być częścią tych zmian. Miej
wpływ na to, jak będzie wyglądał świat. Twoje
pomysły mogą być tymi, które zmienią nasze
życie. Potrzebujesz jednak narzędzi – inżynierskiej wiedzy i umiejętności, dzięki którym swo-

CZY WIESZ, ŻE:

• Na pierwszym roku studiów mamy do wyboru 52 różnorodne kierunki, w tym cztery w języku angielskim.
Od 2021 roku możesz studiować także na czterech nowych kierunkach. Są to: informatyczne systemy automatyki, elektromobilność, geoinformatyka oraz inteligentna informatyka.
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je idee przekujesz w rzeczywiste rozwiązania.
Damy ci je i podpowiemy, jak dobrze z nich korzystać.
Tym bardziej, że na Politechnice Wrocławskiej ekologia nie jest pustym hasłem.
Nad technologiami, które pozwalają produkować czystą energię, ograniczyć zanieczyszczenia czy wydłużyć czas życia produktów, pracujemy od lat. I w te działania włączamy już
naszych studentów – tak, by opuszczając mury
uczelni, wiedzieli, jak ważne jest wdrażanie
„zielonych” rozwiązań.
Dlatego uruchamiamy nowe kierunki i rozwijamy te istniejące, by nasi absolwenci wchodzili na rynek pracy gotowi sprostać jego oczekiwaniom. To u nas możesz studiować m.in.
elektromobilność, odnawialne źródła energii
• 27 naszych naukowców jest na Liście TOP 2% – najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie. Ranking opracowują analitycy z Uniwersytet Stanforda, wydawnictwa
Elsevier i firmy SciTech Strategies.
• Grupa studentów PWr odtworzyła kampus uczelni
w popularnej grze Minecraft. Zrobili tam pochód

czy technologie ochrony środowiska. Tutaj nauczysz się też, jak projektować architekturę
o jak najmniejszym wpływie na środowisko,
stworzyć tzw. zieloną kopalnię czy pozyskać
paliwo z wody.
Rozwijamy też elektryczne pojazdy. To u nas
działa koło naukowe od lat budujące słynne
LEM-y, czyli Lekkie Motocykle Elektryczne.
A wielokrotnie nagradzany zespół PWR Racing
Team – pierwsza ekipa z Polski, która zaczęła
budować bolidy Formuły Student – właśnie pracuje nad swoją wyścigówką w wersji z prądem.
A to dopiero początek! Powołaliśmy
na uczelni specjalne Centrum Klimatyczne,
które wspiera wszelkie ekologiczne działania
na uczelni. Bo na PWr doskonale wiemy,
że przyszłość musi być zielona.
i multimedialny pokaz popularnego projeku P. I. W. O.
Light Show.
• Na PWr działa zespół „Inżynierzy PWr”, który startuje
w organizowanych w Polsce i za granicą zawodach
esportowych. Nasi studenci zdobyli m.in. trzy tytuły
mistrzów T-Mobile Ligi Akademickiej w League of Legends.

SUPER UCZELNIA

Szkoła Główna
Handlowa
w Warszawie
KONTAKT:
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl
facebook.com/SGHWarsaw
#kierunekSGH

• NAJSTARSZA UCZELNIA
EKONOMICZNA W POLSCE

sgh.waw.pl

kształtuje liderów
CO WYRÓŻNIA SGH NA TLE INNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE I DLACZEGO WŁAŚNIE Z NIĄ WARTO
ZWIĄZAĆ SWOJE PLANY EDUKACYJNE I ZAWODOWE? O TYM WARTO WIEDZIEĆ PRZED PODJĘCIEM DECYZJI
O WYBORZE UCZELNI, KTÓRA SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA I AMBICJE.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to
najstarsza i najbardziej prestiżowa uczelnia ekonomiczna w Polsce, a także jeden z najlepszych
uniwersytetów o tym profilu w Europie. To tutaj wykładają najlepsi polscy i zagraniczni specjaliści w dziedzinie finansów, ekonomii oraz zarządzania. Studenci uczęszczają na zajęcia
prowadzone przez doświadczonych praktyków
życia gospodarczego, łączących pracę dydaktyczną z aktywnością w biznesie i administracji.
Taki dobór kadry pozwala na zdobycie wiedzy
odpowiadającej potrzebom szybko zmieniającej
się rzeczywistości gospodarczej.

W SGH prężnie działa ok. 60 kół studenckich
i organizacji, w których studenci rozwijają umiejętności i kompetencje nabywane podczas zajęć.
Organizują konferencje, warsztaty, akcje charytatywne, wydarzenia kulturalne, współpracują
z przedstawicielami biznesu i mediów.

nika „Rzeczpospolita” z lutego 2020 roku, coraz
więcej prezesów dużych firm w Polsce – już
co 13. z nich – to absolwenci SGH. Jako jedyni
w Polsce należymy do stowarzyszenia CEMS
– najlepszego na świecie aliansu uczelni biznesowych, partnerów korporacyjnych i społecznych.
Uczelnia zapewnia dobry start do kariery
międzynarodowej. W SGH dużą wagę przykłada się do nauki języków obcych. Na studiach I i II stopnia studenci uczą się dwóch wybranych języków. Lektoraty w SGH doskonale
przygotowują do zdobycia certyfikatu z języka
biznesowego lub ogólnego na najwyższym poziomie zaawansowania.

W IV edycji rankingu „Rzeczpospolitej”,
uwzględniającym jakość nauczania, umiędzynarodowienie, kariery absolwentów oraz potencjał naukowy, SGH czwarty raz z rzędu zajęła 1.
miejsce. Dwa programy magisterskie SGH znalazły się w światowej czołówce rankingu dziennika „The Financial Times”. W publikacji FT po-

START DO KARIERY

INDYWIDUALNY PLAN ZAJĘĆ

CZY WIESZ, ŻE…

• Studenci SGH mogą skorzystać z zakwaterowania
w dwóch domach studenckich, zlokalizowanych
5 minut pieszo od uczelni.
• Biblioteka SGH jest największą w Polsce biblioteką
ekonomiczną. W obszernej czytelni może jednocześnie przebywać około 200 studentów.
• Jedynie 200 m dzieli SGH od Pola Mokotowskiego
– jednego z największych parków w Warszawie, raju

dla miłośników zieleni i odpoczynku od miejskiego
zgiełku. To tutaj studenci ładują baterie w przerwie
między zajęciami.
• Na kampusie znajdują się 3 restauracje bistro,
a w bezpośrednim sąsiedztwie uczelni liczne kawiarnie, pizzerie i sklepy.

SGH W RANKINGACH

• SGH jest doskonale skomunikowana z miastem – 50
metrów do stacji metra, przystanków autobusowych,
tramwajowych oraz wypożyczalni rowerów miejskich.
• Kampus SGH składa się z 8 budynków położonych
w odległości kilkuset metrów od siebie. Wystarczy
kilkuminutowy spacer, aby przemieścić się z jednego
obiektu do drugiego.

chwalono także ofertę międzynarodową uczelni. W rankingu Perspektywy 2021 studia w SGH
we wszystkich kategoriach kierunków ekonomicznych uplasowały się w ścisłej czołówce. Natomiast w rankingu uczelni ekonomicznych zajęliśmy pierwsze miejsce.

ROZWÓJ TALENTÓW

Dyplom SGH jest gwarancją bardzo dobrze
płatnej pracy. Według „The Financial Times”, SGH
osiągnęła najwyższy wzrost płac absolwentów
po dyplomie (122%) w całym światowym rankingu najlepszych szkół biznesowych. A jak informują wyniki rankingu „Kuźnia prezesów” dzien-

SGH zapewnia elastyczność w planowaniu zajęć. Studenci sami wybierają godziny oraz prowadzących, z którymi chcą mieć wykłady lub
ćwiczenia. W ten sposób SGH sprzyja rozwojowi osobistemu studentów i pomaga im w łączeniu nauki z praktyką zawodową.
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SUPER UCZELNIA

Uniwersytet
Ekonomiczny
we Wrocławiu
KONTAKT:
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel. 71 368 09 82
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl

ue.wroc.pl

Uczelnia Z KLIMATEM
ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY WYBRAĆ UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU? POMOŻEMY CI PODJĄĆ
WŁAŚCIWĄ DECYZJĘ.
Od lat jesteśmy jedną z najczęściej wybieranych uczelni ekonomicznych w kraju. To przede
wszystkim zasługa kadry i programów nauczania,
ale również klimatycznego miejsca.
Wszystkie budynki naszej uczelni zlokalizowane są w zielonej dzielnicy miasta. Dworzec kolejowy Wrocław Główny i Rynek są w zasięgu
bezpłatnego przejazdu rowerem miejskim.
Nie musisz tracić czasu na dojazdy na zajęcia, bo
wykłady i lektoraty odbywają się w jednym miejscu; w pobliżu znajdują się również akademiki
i basen.
W 2021 roku kierunek logistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
został uznany za najlepszy w Polsce! Zajęliśmy pierwsze miejsce w rankingu Perspektyw
w obszarze kierunków inżynierskich, a aż pięć
kierunków prowadzonych przez UEW jest
w czternastce najpopularniejszych w kraju!
U nas masz wybór: możesz studiować standardowo lub w Indywidualnym Programie Studiów.

Powiemy Ci również, że Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to przede wszystkim:
LUDZIE
Studenci – tacy jak Ty; Twoi rówieśnicy, którzy
przyjechali do nas z różnych stron Polski, a także
z zagranicy. Wspólnie rozwiniecie skrzydła i rozbudzicie swoją kreatywność.
Działając w organizacjach studenckich lub kołach naukowych, nauczysz się realizować duże
projekty i zarządzać swoją przyszłością. Nasza kadra akademicka jest młoda duchem, zaangażowana, profesjonalna i życzliwa wobec studentów.
KAMPUS
Wrocław to miasto, które nigdy nie zasypia.
Nasz klimatyczny, zatopiony w zieleni kampus
dzieli od Rynku – serca miasta – zaledwie 30 minut spaceru.
Tutaj znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz,
między innymi:
– Centrum Symulacji Procesów Biznesowych, w którym dzięki wirtualnej rzeczywisto-

CZY WIESZ, ŻE:

• Zainstalowaliśmy własny czujnik jakości powietrza, aktualny odczyt sprawdzisz na naszej stronie internetowej.
• Ponad 100 drzew rosnących na kampusie UEW co roku filtruje około 2,8 t zanieczyszczeń, zastępując 500
klimatyzatorów – to dzięki nim latem na kampusie jest
przyjemnie.

• Na dachu akademika o powierzchni 200m2 zainstalowano 117 nowych paneli fotowoltaicznych.
• Mamy już 2 źródełka wody pitnej – dzięki poidełkom
na terenie uczelni na wysypiska nie trafia nawet
do 3 000 000 butelek rocznie!
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ści zobaczysz, jak na co dzień funkcjonuje rynek, i poznasz specyfikę wielu stanowisk,
– inQUBE – Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości, w którym dowiesz się, jak założyć
start-up i nauczysz się zarządzać własną firmą,
– Biblioteka, zajmująca cztery piętra nowoczesnego budynku, zapewni ci dostęp do 460 000
książek i czasopism, a także możliwość skorzystania z komputera w kabinie do cichej pracy.
ZDARZENIA
Z naszego kampusu w każdy długi weekend
majowy startuje AutoStop Race, największy
na świecie wyścig autostopowy, wymyślony i organizowany przez studentów UEW.
To u nas podczas Ekonomaliów bawi się cały
młody Wrocław. Na kampusie zagrasz w koszykówkę, posłuchasz koncertów i na pewno spotkasz
wielu inspirujących ludzi. Wspólnie zorganizujemy
doroczny Bal Uniwersytetu Ekonomicznego i kultowy projekt Adapciak, czyli obóz adaptacyjny dla
nowo przyjętych.
• Na terenie uczelni postawiliśmy 4 hotele dla owadów,
które umieszczone są w pobliżu kwitnących roślin. Odwiedzają nas motyle, pszczoły, trzmiele, ważki i biedronki. Kampus jest też domem dla wiewiórek i jeży.
• Kochamy zwierzęta! Studenci UEW stworzyli stronę internetową, która ułatwia proces adopcyjny kotów i psów.



UMIĘDZYNARODOWIENIE
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Z GOSPODARKĄ 7%
POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY 18%
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Ranking Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2021 uwzględnia szkoły wyższe, które posiadają uprawnienia do prowadzenia studiów co najmniej II stopnia lub jednolitych magisterskich, miały minimum dwa roczniki absolwentów, wzięły udział w badaniu ankietowym oraz
łącznie studiuje w nich minimum 200 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

PRESTIŻ

10%

• Ocena przez kadrę akademicką – liczba

wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym
wśród kadry akademickiej (profesorowie belwederscy i doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w ostatnich pięciu latach). Nie
uwzględniano głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta.
Badanie – przeprowadzone w maju 2021 metodą
CAWI, w rozbiciu na trzy grupy uczelni (akademickie, niepubliczne i publiczne zawodowe) – zrealizowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.
Otrzymano odpowiedzi od 2317 respondentów
(27 proc. zaproszonych do badania). Uwzględniono także wyniki badania w ub. r., w którym uczestniczyło 1115 osób. (10%)

ABSOLWENCI
NA RYNKU PRACY

22%

czona jak współczynnik Yi w algorytmie dotacji). Źródło: dane KEJN i POL-on. (8%)
• Uprawnienia habilitacyjne – liczone jako suma uprawnień habilitacyjnych posiadanych
przez uczelnię. Źródło: POL-on. (7%)
• Uprawnienia doktorskie – liczone jako suma
uprawnień doktorskich posiadanych przez
uczelnię. Źródło: POL-on. (6%)
• Nasycenie kadry osobami o najwyższych
kwalifikacjach – wskaźnik zdefiniowany jako
liczba wysokokwalifikowanej kadry akademickiej na uczelni (pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby kadry
akademickiej uczelni. Źródło: POL-on. (5%)
• Rozwój kadry własnej – wskaźnik zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych
uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2019 i 2020 (prof. z wagą 2,0, dr hab. z wagą 1,5 oraz dr z wagą 1,0) w stosunku do prof.,
dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie.
Źródło: POL-on. (4%)

• Ekonomiczne losy absolwentów – wskaźnik

odzwierciedla pozycję absolwentów danej
uczelni na rynku pracy – według ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów
przeprowadzanego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS (wyniki badania z lat 20152019). Wskaźnik uwzględnia dwa parametry badania: zarobki absolwentów w odniesieniu
do zarobków w powiecie zamieszkania i zatrudnialność absolwentów – mierzoną ryzykiem
bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie
zamieszkania, a także wprowadza korygujący
wskaźnik procentu absolwentów objętych systemem ELA (czyli zarejestrowanych w ZUS), co
jest istotne ze względu na charakter rynku absolwenta w różnych dziedzinach. Dane
uwzględniają sytuacje w pierwszym roku po zakończeniu studiów. (22%)

SIŁA NAUKOWA

30%

• Ocena parametryczna – suma ważonych

ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni podczas ostatniej parametryzacji przeprowadzanej przez KEJN (li-

POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY 18%
• Dostępność kadry dla studentów – liczba

nauczycieli akademickich zatrudnionych na etacie (mgr z wagą równą 1,0; dr z wagą równą 1,4; dr hab. z wagą 1,7 oraz prof. z wagą 2,0)
w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych
uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). Źródło: POL-on.
(10%)
• Akredytacje – liczba posiadanych przez uczelnię aktualnych akredytacji i certyfikatów międzynarodowych oraz akredytacji PKA z oceną
wyróżniającą. Źródło: PKA (5%)
• Różnorodność oferty kształcenia na studiach magisterskich – suma prowadzonych
kierunków II stopnia i jednolitych magisterskich
w stosunku do liczby prowadzonych kierunków
studiów I stopnia i jednolitych magisterskich.
Źródło: POL-on. (3%)

INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁRACA
Z GOSPODARKĄ 7%
• Efektywność pozyskiwania zewnętrznych

środków finansowych – suma środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych spoza uczelni w 2020 – w odniesieniu do łącznej
liczby pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych posiadających tytuł lub stopień
naukowy. Źródło: POL-on, ankieta – dane z PNT
S1 (5%)
• Studia podyplomowe – liczba słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020. Źródło: POL-on. (2%)

UMIĘDZYNARODOWIENIE 13%
• Programy studiów w językach obcych

– wskaźnik liczony jako suma programów studiów prowadzonych w językach obcych w roku akad. 2019/20. Źródło: POL-on. (3%)
• Studiujący w językach obcych – wskaźnik
mierzony liczbą studentów studiujących w j. obcych w roku akad. 2019/20 w odniesieniu
do ogółu studentów. Źródło: POL-on. (3%)
• Studenci cudzoziemcy – liczba studentów
obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby
studentów. Źródło: POL-on. (3%)
• Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba pracowników akademickich cudzoziemców
w stosunku do ogólnej liczby pracowników akademickich. Źródło: POL-on. (1%)
• Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej 3 miesiące, w ostatnim
sprawozdawanym roku, w proporcji do ogólnej
liczby studentów. Źródło: POL-on. (1%)
• Wymiana studencka (przyjazdy) – liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej 3 miesiące, w ostatnim
sprawozdawanym roku, w proporcji do ogólnej
liczby studentów. Źródło: POL-on. (1%)
• Wielokulturowość środowiska studenckiego
– liczba krajów, z których w roku akad. 2019/20
pochodzi minimum pięciu (5) studentów cudzoziemców. Źródło: POL-on. (1%)

Uwaga: Informacje o zmianach w metodologii 2021 znajduje się na stronie: www.ranking.perspektywy.pl
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ocena przez kadrę
akademicką

ekonomiczne losy
absolwentów

WSKAŹNIK RANKINGOWY

2021

2018

10%

22%

1

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

1

1

1

100,0

100,00

72,80

2

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

2

2

2

80,7

53,55

64,60

2021

2019

ABSOLWENCI
NA RYNKU
PRACY
22%

2020

Najlepsze uczelnie
niepubliczne 2021

PRESTIŻ
10%

miejsca w poprzednich latach:

3

Akademia WSB

6

6

6

68,5

15,72

71,95

4=

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

3

3

3

65,7

26,68

70,09

4=

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

5

5

5

65,2

12,01

84,69

6

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

4

4

4

60,3

37,32

74,71

7

Collegium Civitas w Warszawie

8

6

7

59,3

36,47

73,56

8

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

13

13

19

55,9

0,84

57,32

9

Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu

57,90

11

10

11

54,3

18,06

10= Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

6

-

13

51,7

7,04

62,97

10= Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

15

14

16

51,6

20,80

70,47

10= Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

10

11

9

50,4

4,40

68,09

13= Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

13

24

26

50,2

1,85

48,34

13= Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

13

16

35

49,9

3,34

87,29

15

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

12

16

11

49,6

2,37

64,49

16

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

8

8

8

48,0

28,16

48,71

17= Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

26

20

26

44,6

2,54

68,33

17= Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

16

16

19

44,4

3,23

58,97

19= Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

-

-

-

43,7

1,14

100,00

19= Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

13

12

14

43,7

2,31

66,23

19= Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

25

27

32

43,4

3,00

68,82

22= Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

23

20

-

42,1

0,82

76,91

22= Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

23

-

23

42,1

3,30

78,94

22= Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

26

26

23

41,9

12,50

70,80

22= Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku

20

23

19

41,6

5,30

58,45
70,76

22= Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

31

30

40

41,6

4,09

27= Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa

29

15

32

40,9

2,37

61,71

27= Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

31

24

40

40,4

5,72

44,95

29= Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

19

8

9

38,7

6,40

51,26

29= Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

38

35

45

38,4

2,39

70,67

31= Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

13

12

17

37,6

0,49

70,53

31= Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

26

29

28

37,1

2,50

56,38

33= Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

23

12

28

36,9

7,28

35,06

33= Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

29

27

37

36,8

6,12

64,43

33= Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

37

34

37

36,4

4,40

47,26

36

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

26

19

22

36,3

9,71

53,65

37

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

26

20

23

34,7

6,97

70,67

38

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

38

38

42

33,3

3,62

69,44

39

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa w Warszawie

44

35

50+

31,7

1,04

82,21

40

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

46

42

47

30,6

0,70

57,17

41

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach

44

30

28

29,9

1,67

52,50

42

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

46

41

50+

25,8

0,35

47,56

43

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

50

-

50+

22,8

0,98

47,66

UWAGA: Zgodnie z decyzją Kapituły uczelnie, których wskaźnik rankingowy nie różni się o więcej niż o 0,5 p.p., są klasyfikowane ex aequo.
Ranking uwzględnia tylko uczelnie z uprawnieniami co najmniej magisterskimi, które odesłały ankiegtę rankingową.
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25,00

9,64
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7,83

46,67

7,05

6,43

63,64

33,33

50,00

90,67

62,67

13,80

47,06

36,00

42,95

69,61

75,00

55,05

29,72

22,96

46,67

3,29

6,77

77,27

33,33

25,00

52,63

73,17

21,75

20,59

46,15

51,24

33,00

62,50

45,44

39,09

25,07

37,78

7,91

14,45

63,64

0,00

50,00

76,57

28,09

15,50

14,71

47,37

38,57

3,23

50,00

89,29

76,97
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100,00

8,77

12,89
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50,00

48,67
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0,00

34,09
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25,00
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6,93
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25,00
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48,24
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7,79

100,00

33,25

38,85

23,85

33,33
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17,46
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100,00
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75,00

100,00

0,25

12,50

100,00
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0,00

31,11

31,23

8,98

63,64

33,33

50,00

82,75

40,34

20,20

0,00

52,50

49,76

18,66

8,33

12,96

12,05

9,89

11,11

3,16

11,48

63,64
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25,00

100,00

30,53

15,39

11,76

34,09

8,40

3,82

33,33

79,92

54,93

27,56

57,78

0,91

1,15

36,36

0,00

25,00

55,51

47,53

8,43

20,59

36,49

66,64

100,00

29,17

4,79

5,33

1,58

35,56

2,24

2,64

54,55

0,00

25,00

33,11

32,86

13,04

2,94

31,76

95,13

23,88

62,50

30,94

20,04

14,49

26,67

10,49

2,98

36,36

0,00

0,00

81,98

17,30

65,59

0,00

18,75

89,36

0,00

4,17

32,54

53,86

100,00

4,44

100,00

84,32

63,64

0,00

0,00

59,21

9,05

8,63

0,00

18,75

32,11

1,65

8,33

17,02

73,48

84,55

20,00

9,74

31,49

50,00

0,00

25,00

68,09

39,22

27,79

0,00

53,57

29,45

65,37

37,50

38,14

23,38

25,53

4,44

0,00

0,00

45,45

33,33

50,00

53,13

28,66

35,53

0,00

48,21

6,72

5,18

20,83

12,25

35,06

2,85

15,56

3,48

9,62

36,36

0,00

0,00

10,30

79,58

9,83

2,94

30,00

64,09

2,66

20,83

16,89

88,27

11,07

13,33

22,37

26,87

45,45

0,00

0,00

87,60

21,93

49,82

0,00

40,91

40,28

22,06

0,00

0,00

0,92

33,51

2,22

2,14

23,02
48,65

0,00

0,00

0,00

39,47

21,01

19,11

0,00

18,75

57,88

2,32

4,17

0,70

0,97

0,00

0,00

0,00

36,36

0,00

0,00

67,67

5,88

72,75

0,00

50,00

2,60

0,00

4,17

0,00

1,22

55,36

0,00

4,72

0,00

36,36

0,00

0,00

13,70

18,32

20,36

0,00

36,00

35,41

71,88

33,33

72,75

31,50

14,53

33,33

7,49

26,40

50,00

0,00

0,00

63,38

20,94

20,63

0,00

26,79

6,39

9,39

12,50

9,80

18,01

7,38

17,78

0,47

5,32

36,36

0,00

0,00

47,37

18,82

12,32

8,82

37,50

50,92

4,61

4,17

1,08

13,59

7,21

4,44

2,10

0,00

36,36

0,00

25,00

47,37

28,76

9,15

11,76

39,29

1,43

48,16

16,67

1,08

11,49

6,49

22,22

3,60

2,22

50,00

0,00

25,00

69,08

33,98

9,13

11,76

32,14

34,77

22,36

8,33

5,62

6,85

21,09

26,67

1,93

2,87

36,36

0,00

0,00

44,69

30,85

10,14

0,00

49,04

40,63

52,23

29,17

7,97

5,46

5,64

24,44

0,67

0,63

0,00

0,00

0,00

51,81

4,06

51,08

0,00

75,00

0,00

6,24

8,33

86,27

46,60

63,82

2,22

0,00

35,84

0,00

0,00

0,00

40,60

24,34

100,00

8,82

25,00

42,32

4,07

0,00

0,00

6,78

0,00

2,22

54,74

100,00

36,36

0,00

25,00

55,08

29,84

30,14

8,82

31,25

1,65

16,98

50,00

11,93

5,36

6,89

4,44

5,62

21,32

0,00

0,00

0,00

61,12

17,65

36,65

0,00

37,50

27,16

2,51

0,00

0,00

5,66

29,06

4,44

58,67

37,11

36,36

0,00

0,00

27,33

34,60

19,23

0,00

42,86

16,55

10,28

8,33

4,59

8,57

0,00

6,67

4,47

41,47

36,36

0,00

0,00

57,07

39,88

21,92

0,00

40,91

2,58

0,35

62,50

4,09

10,96

6,53

13,33

9,04

12,15

63,64

0,00

0,00

45,66

32,49

71,00

0,00

37,50

13,36

2,51

0,00

0,00

1,20

1,68

2,22

4,01

0,00

0,00

0,00

0,00

67,16

18,98

48,88

0,00

75,00

0,00

1,06

0,00

0,00

0,65

0,00

2,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84,04

13,73

13,91

0,00

42,86

0,00

0,00

29,17

88,46

83,87

14,09

37,78

8,59

56,29

36,36

0,00

0,00

63,67

35,29

15,37

0,00

50,00

0,60

16,17

16,67

28,15

14,71

15,66

22,22

0,82

0,69

0,00

0,00

25,00

26,14

23,64

19,38

0,00

23,08

0,00

46,61

8,33

5,50

9,95

5,92

26,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,20

19,61

26,27

0,00

9,38

39,72

8,45

8,33

7,42

12,66

9,12

8,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,24

0,00

75,00

15,86

1,08

0,00

0,00

4,86

0,00

4,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,06

0,00

15,07

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95,29

0,00

4,44

23,95

0,00

0,00

0,00

0,00

35,27

13,24

17,97

0,00

42,19

0,00

4,98

29,17

64,86

37,66

25,83

2,22

1,73

0,00

0,00

0,00

0,00

29,61

19,61

15,29

0,00

75,00

0,00

0,00

4,17

0,66

43,07

28,18

6,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,53

34,48

13,55

0,00

56,25

2,37

2,69

4,17

0,95

3,10

0,00

4,44

3,08

1,95

100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego kryterium. Pozostałe wyniki są wartościami względnymi odniesionymi do najlepszego wyniku w danym kryterium.

Aktualizacja 28.06.2021

wymiana studencka
(przyjazdy)

wymiana studencka
(wyjazdy)

wielokulturowość
środowiska studenckiego

nauczyciele akademiccy
z zagranicy

studiujący w językach
obcych

programy studiów
prowadzone w j. obcych

studia podyplomowe

studenci cudzoziemcy

UMIĘDZYNARODOWIENIE 13%

INNOWACYJNOŚĆ
7%

efektywność pozyskiwania
zewnętrzynych środków
finansowych na badania

różnorodność oferty
kształcenia

akredytacje

dostępność dla
studentów kadr
wysokokwalifikowanych

Potencjał
dydaktyczny 18%
rozwój kadry własnej

nasycenie kadry osobami
o najwyższych
kwalifikacjach

uprawnienia doktorskie

uprawnienia habilitacyjne

ocena parametryczna

SIŁA NAUKOWA 30%

SUPER UCZELNIA

Akademia
Leona
Koźmińskiego
KONTAKT:
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
tel. 22 519 21 70, 22 519 21 75
e-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl
www.facebook.com/kozminski
www.twitter.com/kozminskiuni

• W TOP 3 UCZELNI
EKONOMICZNYCH W POLSCE
• NAJLEPSZA UCZELNIA
NIEPUBLICZNA
kozminski.edu.pl

UCZELNIA DLA TYCH, CO ZMIENIAJĄ ŚWIAT
ABSOLWENCI KOŹMIŃSKIEGO PRACUJĄ JAKO MENEDŻEROWIE, FINANSIŚCI I PRAWNICY. PROWADZĄ
WŁASNE FIRMY, STARTUPY, FUNDACJE W KRAJU I ZA GRANICĄ. NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ LIDERAMI
U SZCZYTU KARIERY, FACHOWCAMI W KORPORACJACH CZY WOLONTARIUSZAMI, ŁĄCZY ICH JEDNO
– ZMIENIAJĄ ŚWIAT NA LEPSZY Z PEŁNYM ZAANGAŻOWANIEM, KREATYWNOŚCIĄ I ETYCZNĄ POSTAWĄ.
Między innymi dlatego pracodawcy, pytani
w 2021 r. przez „My Company”, orzekli, że
Akademia Leona Koźmińskiego to Marka Godna Zaufania, zdecydowanie wyprzedzająca
w tym zestawieniu wszystkie inne uczelnie.
W swoją strategię ALK wpisała Cele Zrównoważonego Rozwoju i przestrzega ich w codziennej praktyce, preferując rozwiązania przyjazne dla środowiska i dla ludzi. Jest tu m.in. stacja
ładowania pojazdów elektrycznych, dystrybutory z fitrowaną wodą do picia, a nawet pasieka.
Uczelnia zapewnia studentom doraźne wsparcie
psychologiczne, w czasie pandemii wdrożyła rozwiązania służące zachowaniu bezpieczeństwa,
włącznie z automatycznym pomiarem temperatury we wszystkich wejściach na uczelnię.
W dydaktyce stosuje nowoczesne rozwiązania
technologiczne. Są tu sale multimedialne, które
umożliwiają realizowanie blended learningu.
Większość rozwiązań informatycznych dostępnych jest w chmurze, dzięki temu proces zdalne-

CZY WIESZ, ŻE...

• Koźmiński od ponad 10 lat jest w TOP 3 polskich
uczelni ekonomicznych w Polsce w rankingu „Perspektyw”. Ponadto nieprzerwanie od 22 lat zwycięża
w rankingu uczelni niepublicznych.
• Każdy student Koźmińskiego może wyjechać na wymianę międzynarodową. Do wyboru jest ponad 200
uczelni na 6 kontynentach.
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go kształcenia wymuszony pandemią od pierwszego dnia izolacji przebiegał bez
zakłóceń. To także zasługa kadry dydaktycznej
o dużych osiągnięciach naukowych i wielkim
autorytecie, ale przede wszystkim otwartej
na nowe technologie. Student, wchodząc w to
środowisko, może być pewien, że pod względem
nowoczesnych rozwiązań informatycznych jest
w czołówce. Ma do dyspozycji zajęcia z wykorzystaniem VR, poznaje zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie, a także najnowsze rozwiązania z obszaru analityki big data. Może korzystać
z Laboratorium Bloomberga i sal hybrydowych Huawei i Logitecha. To wszystko towarzyszy bardzo solidnej edukacji pozwalającej zdobyć wykształcenie na najwyższym europejskim
poziomie, potwierdzonym międzynarodowymi
akredytacjami AACSB, EQUIS, AMBA.
Oferta edukacyjna i wysoka pozycja uczelni
w rankingach międzynarodowych „Financial
Times” przyciągają licznych cudzoziemców.

Tu można studiować zarówno po polsku, jak
i w języku angielskim. Studenci i studentki Koźmińskiego stanowią różnorodną kulturowo, ale
zgraną i wspierającą się wzajemnie grupę. Wielu absolwentów powraca na uczelnię, by kontynuować naukę na studiach magisterskich,
w szkole doktorskiej, ukończyć prestiżowe
MBA dla kadry zarządzającej lub podjąć studia
podyplomowe.
Uczestniczą też w spotkaniach organizowanych przez Klub Absolwenta, łączących ciekawe
wykłady z życiem towarzyskim lub wyzwaniami
sportowymi. Sport i rozrywka towarzyszą życiu
akademickiemu od rozpoczęcia nauki, tak samo
jak wyjazdy na wymianę międzynarodową.
Koźmiński to radość ze studiowania, miejsce
na rozwijanie własnych zainteresowań i ambicji,
uczelnia, w której liczy się dobro studentów i ich
perspektywy, troska o innych, poszanowanie
różnorodności i nieodparta potrzeba kreowania
lepszego świata.

• Możesz tu wybrać studia prowadzone wspólnie
z zagranicznymi uczelniami partnerskimi z Wielkiej
Brytanii, Francji, Portugalii, Irlandii, Niemiec, Honkongu i Brazylii i uzyskać równocześnie dwa
dyplomy.
• Uczelnia prowadzi studia na poziomie licencjackim,
magisterskim i doktorskim (ma własną szkołę doktorską) oraz studia podyplomowe i MBA.

• Co roku wprowadzane są nowe programy studiów
odpowiadające potrzebom rynku, np. Digital Society
and New Media, Management and Artificial Intelligence, prawo w zarządzaniu biznesem, ekonomia zmian
klimatycznych.
• To jedyna uczelnia w Polsce, która posiada trzy najważniejsze akredytacje przyznawane najlepszym szkołom
biznesu na świecie: AACSB, EQUIS i AMBA.

SUPER UCZELNIA

Akademia
WSB
KONTAKT:
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 93 00
e-mail: info@wsb.edu.pl
facebook.com/wsb.dg
Instagram: akademia.wsb

wsb.edu.pl
Justyna Haberka - Studentka Psychologii w biznesie, Miss Małopolski 2020

STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ

wybierz Uczelnię akademicką

3. MIEJSCE W POLSCE W PRESTIŻOWYM RANKINGU PERSPEKTYWY 2021- RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH
(AWANS Z POZYCJI 6. NA 3.). AKADEMIA WSB JEST JEDYNĄ UCZELNIĄ NIEPUBLICZNĄ SPOZA WARSZAWY,
KTÓRA UZYSKAŁA TAK WYSOKĄ POZYCJĘ W ZESTAWIENIU.
Wsparcie mentorów już od pierwszego semestru studiów, stypendia dla maturzystów i studentów, możliwości rozwoju w kołach naukowych, akademickim związku sportowym
i samorządzie studenckim, dodatkowe certyfikowane szkolenia, możliwość udziału w międzynarodowych konkursach, wirtualne laboratoria
i nowoczesne, praktyczne kształcenie, hybrydowy model kształcenia, uwzględniający edukację
online oraz zajęcia stacjonarne, a także …. dobra atmosfera studiowania, realizowania pasji
i spełniania marzeń – to wszystko czeka na studentów, którzy od października 2021 r. podejmą
kształcenie w Akademii WSB – uczelni, w której
centrum wszelkich działań jest człowiek.

PRAKTYCZNE METODY KSZTAŁCENIA

Akademia WSB stawia na innowacje, dlatego
wdraża nowoczesne metody dydaktyczne, tj.

CZY WIESZ, ŻE...

• W murach Akademii WSB oraz w Wydziałach Zamiejscowych kształci się blisko 2000 studentów zagranicznych z 50 krajów świata, a sporą część kadry
stanowią wykładowcy zagraniczni.
• Studenci, podejmując kształcenie w Akademii WSB,
mają unikalną możliwość uzyskania dyplomu zagranicznych uczelni partnerskich, w tym Webster University czy Ural Federal University.

problem based learning, problem solving, design
thinking oraz tutoring akademicki. Studenci Akademii WSB wyjeżdżają na największe targi branżowe czy zagraniczne wizyty studyjne, np.
do centrum logistycznego w Weronie czy portu
morskiego w Hamburgu. W ramach projektów
międzynarodowych, realizowanych we współpracy z uczelniami zagranicznymi, np. z Włoch,
Hiszpanii, Anglii, Holandii, Chin, a także z fab
lab’ami (miejscami fabrykacji i kreatywnego myślenia, projektowania i inżynierii) studenci mają
okazję tworzyć wiele innowacyjnych produktów, np. prototypy inteligentnych ubrań. Uczelnia promuje innowacyjne specjalności studiów,
które odpowiadają na potrzeby pracodawców
oraz przygotowują do zawodów, które pojawią
się w przyszłości, np. Inżynier optymalizacji i symulacji, Inteligentne systemy przetwarzania danych i Data Science, Cloud Computing czy Ana• Oferujemy ponad 10 programów studiów w języku
angielskim (studia inżynierskie, licencjackie, magisterskie i doktoranckie), w tym: Game and Interactive
Graphic Design, International Business, Data Science, Project Management.
• W roku akademickim 2020/2021 ze stypendiów
AWSB skorzystało prawie 2,5tyś. osób, a suma wypłaconych pieniędzy wyniosła prawie 7 mln złotych.
• W czołówce najnowszego Rankingu Szkół Wyższych

lityk danych biznesowych. Ponadto w Akademii
WSB od lat prowadzony jest program „3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz”, który pozwala na zdobywanie doświadczenia zawodowego już
od pierwszego semestru studiów stacjonarnych.

LIDER UMIĘDZYNARODOWIENIA

Multikulturowa społeczność akademicka,
możliwość studiowania w jednej z blisko 180
partnerskich uczelni zagranicznych, m.in. w Belgii, Niemczech, Hiszpanii czy Norwegii, blisko 300 partnerów międzynarodowych, wykładowcy z najlepszych uczelni zagranicznych,
programy studiów w języku angielskim lub rosyjskim, a także hybrydowy model kształcenia,
uwzględniający edukację online oraz zajęcia stacjonarne – to wszystko czeka na studentów, którzy podejmą kształcenie w Akademii WSB
od października 2021 r.
Perspektywy 2021 znalazło się pięć kierunków
kształcenia realizowanych w Akademii WSB
w tym: Kierunki o bezpieczeństwie, Informatyka, Zarządzanie, Pedagogika oraz Transport.
• W rankingu Uczelni Niepublicznych, spośród blisko 400 uczelni z całej Polski, Akademia WSB znalazła się na podium – zdobywając 3 miejsce.
• Akademia WSB to 4. najbardziej umiędzynarodowiona uczelnia w Polsce (wg. Rankingu Perspektyw).
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SUPER UCZELNIA

Uczelnia
Łazarskiego
KONTAKT:
Ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
Tel.: 22 543 55 01, +48 513 037 680
rekrutacja@lazarski.edu.pl

• LIDER RANKINGÓW
NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH
• CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH
• LOTNICZE CENTRUM SYMULATOROWE
• ANGLOJĘZYCZNE STUDIA KOŃCZĄCE
SIĘ UZYSKANIEM DWÓCH DYPLOMÓW

rekrutacja.lazarski.pl

WYCHODZIMY NAPRZECIW ZMIANOM
DZIĘKI INDYWIDUALIZACJI PROCESU NAUCZANIA STUDENT UCZELNI ŁAZARSKIEGO JEST ZAWSZE W CENTRUM UWAGI. NOWOCZESNE KIERUNKI I SPECJALIZACJE TO GWARANCJA SUKCESU ABSOLWENTÓW,
KTÓRZY SĄ PRZYGOTOWANI DO FUNKCJONOWANIA W DYNAMICZNIE ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI.
Uczelnia Łazarskiego to już prawie 30 lat
doświadczenia w edukacji. Trzy prężnie działające wydziały UŁa – Wydział Medyczny,
Prawa i Administracji, Ekonomii i Zarządzania – systematycznie rozbudowują ofertę
edukacyjną oraz proponują atrakcyjne ścieżki
rozwoju kariery osobom wchodzącym na rynek pracy.

WYDZIAŁ MEDYCZNY

UŁa już od ponad 4 lat kształci lekarzy
w oparciu o najlepsze doświadczenia nauczania medycyny w Polsce. Odpowiadając
na wzrastające zapotrzebowanie w sektorze
ochrony zdrowia, oferta wydziału została poszerzona o nowy kierunek – pielęgniarstwo.
Zajęcia na Wydziale Medycznym prowadzone są w małych grupach z wykorzystaniem najnowszych materiałów edukacyjnych i rozwiązań
technologicznych, co umożliwia maksymalny
rozwój indywidualnych umiejętności.

CZY WIESZ, ŻE:

• Maskotką UŁa jest Ryś Ryszard. „Ryś” to pseudonim
powstańczy Ryszarda Łazarskiego, założyciela Uczelni, żołnierza AK, uczestnika Powstania Warszawskiego.
• Posiadamy nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych, w którym przyszli lekarze i pielęgniarze doskonalą swoje umiejętności w warunkach maksymalnie zbliżo-
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Decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej
kierunek lekarski UŁa jako jeden z niewielu
w Polsce uzyskał ocenę wyróżniającą w kryterium opieki nad studentami oraz wsparcia
w procesie uczenia się.

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Wybierając studia prawnicze na Uczelni Łazarskiego, dołączasz do grona studentów jednego z najlepszych wydziałów prawa w kraju.
Dzięki funkcjonującej przy wydziale Radzie
Ekspertów mamy pewność, że studenci uczą
się tego, co rzeczywiście wykorzystają w przyszłej pracy zawodowej. Renomę wydziałowi
przyniosły innowacyjne badania, kadra naukowa i wprowadzanie do programu nowoczesnych kierunków dostosowanych do potrzeb
rynku, tj. prawo w biznesie, prawo w samorządzie terytorialnym oraz specjalności m.in. administrowanie nieruchomościami oraz obiektami sportowymi. Wydział oferuje także
nych do rzeczywistych (ambulans, blok operacyjny, sala
intensywnej terapii itp.).
• Na kampusie znajduje się Lotnicze Centrum Symulatorowe działające we współpracy z Goldwings Flight
Academy. Symulatory odwzorowują prawdziwe samoloty w skali 1: 1 łącznie z zachowaniem dźwięków, które słyszy pilot.

unikatowe w skali całego kraju studia na kierunku prawo lotnicze z pilotażem.

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Na WEiZ stawiamy przede wszystkim
na praktykę i współpracę z biznesem. Uczymy,
wykorzystując case studies, gry strategiczne
i analizę autentycznych przypadków. Wydział
Ekonomii i Zarządzania jako jedyny w Polsce
prowadzi anglojęzyczne studia w pełni walidowane przez prestiżowy Coventry University,
po których absolwenci uzyskują dwa dyplomy
– polski oraz brytyjski.
Wydział oferuje wiele innowacyjnych ścieżek
kształcenia m.in. specjalność zarządzanie
w branży gier wideo, której ukończenie zapewni studentom wiedzę i doświadczenie potrzebne do sprawnego poruszania się w tej
branży oraz umiejętności potrzebne do pełnienia szeregu ważnych funkcji w firmach gamingowych.
• Nasz kampus znajduje blisko stacji metra. Studenci
mają do dyspozycji nowoczesne sale, strefy relaksu,
siłownię, stołówkę, kawiarnie oraz 240 miejsc parkingowych.
• UŁa od ponad 20 lat jest w czołówce Rankingu Najlepszych Uczelni Niepublicznych „Perspektyw”, a Wydział
Prawa i Administracji obronił pozycję lidera Rankingu
„Dziennika Gazety Prawnej” aż 13 razy.

SUPER UCZELNIA

AKADEMIA
FINANSÓW I BIZNESU

VISTULA

KONTAKT:
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
(150 m od stacji Metro Stokłosy)
Dział Rekrutacji, pok. 28 (parter)
tel. 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

• LICZBA KIERUNKÓW

STUDIÓW: 23

vistula.edu.pl

Uczelnia

GLOBALNYCH MOŻLIWOŚCI

AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA, TO PRESTIŻ, INNOWACYJNY MODEL KSZTAŁCENIA, WYSOKI POZIOM,
ORIENTACJA NA PRAKTYKĘ I WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU STUDIÓW ONLINE.
W BEZPIECZNYCH WARUNKACH DAMY CI TAKĄ WIEDZĘ, JAKA JEST CI NAPRAWDĘ POTRZEBNA I KWALIFIKACJE,
JAKICH NAPRAWDĘ POSZUKUJĄ PRACODAWCY. PRZYGOTUJEMY CIĘ DO PRZYSZŁOŚCI.
Akademia Finansów i Biznesu Vistula to najstarsza z działających niepublicznych uczelni
w Polsce. Jest międzynarodową szkołą biznesu,
która kształci liderów społecznych. Od 2019 r. jej
filią jest Akademia im. A. Gieysztora w Pułtusku.
Misją Vistuli jest jak najlepiej przygotować absolwentów do przyszłej kariery. Jako jedna z niewielu polskich uczelni ma pełen zakres akredytacji ACCA oraz PMI Global Accreditation Center
for Project Management Education Programs
(GAC).

Vistula w czołówce
Rankingu Perspektywy 2021

W Rankingu Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2021 AFiB Vistula zajmuje 4. miejsce. Pla-

CZY WIESZ, ŻE...

• Vistula to uczelnia przyjazna i dostępna dla każdego.
• W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021 zajmujemy 4. miejsce wśród najlepszych uczelni niepublicznych.
• Kształcimy studentów ze 100 krajów.
• Nasz Dział Karier i Praktyk zadba o twoją przyszłość,
pomoże ci nawiązać kontakty ze światem biznesu
jeszcze w trakcie studiów.

suje się także na pierwszym miejscu wśród uczelni niepublicznych i czwartym wśród wszystkich
polskich uczelni w kategorii Absolwent na rynku
pracy. Uczelnia znalazła się zaraz za SGH, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Politechniką Warszawską. To doskonały wynik, który
wskazuje, że absolwenci uczelni radzą sobie doskonale i świetnie zarabiają. Świadczy też o sile
i energii Vistuli, w której znajdziesz bogatą ofertę studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich po polsku i angielsku, w trybie stacjonarnym
i niestacjonarnym oraz online. W rankingu Perspektyw Stosunki międzynarodowe i Politologia
prowadzone przez AFiB Vistula zyskały najwyższe noty wśród uczelni niepublicznych oferujących takie studia. Finanse i rachunkowość
• W uczelni działa Klasa Konfucjańska – nauczysz się
chińskiego i opanujesz chińską sztukę walki – wushu.
• Uczelnia mieści się tuż przy stacji metra Stokłosy
w Warszawie.
• Działamy w grupie, w której skład wchodzą: Akademia
Finansów i Biznesu Vistula, Szkoła Główna Turystyki
i Hotelarstwa Vistula, Wyższa Szkoła Handlowa we
Wrocławiu oraz Olsztyńska Szkoła Wyższa.

z akredytacją ACCA zajęły trzecie miejsce.
Podobnie Ekonomia oraz Filologia angielska.

Specjalizacje na miarę
przyszłych potrzeb

Programy studiów w Vistuli są wyjat̨kowe.
W odpowiedzi na potrzeby rynku pracy uczelnia
uruchamia nowe specjalności m.in. w dziedzinie
cyberbezpieczeństwa, zielonej gospodarki, biznesu e-commerce, sztucznej inteligencji czy inżynierii tworzenia gier komputerowych. Praktyczna wiedza i kompetencje w tych obszarach
gwarantują absolwentom przewagę nad innymi
i zawodowy sukces. Specjaliści w tych obszarach
są dziś niezwykle pożądani i doskonale wynagradzani.

Studia online – elastycznoś� ć i wygoda

Vistula jest liderem w zakresie profesjonalnie
przygotowanych studiów online, które gwarantują bezpieczeństwo i wygodę. Instytucja ma
w tym obszarze wieloletnie doświadczenie. Posiada własną platformę e-learningową i gotowe
materiały multimedialne, stale szkoli kadrę i intensywnie pracuje nad metodyką nauczania
na odległość.

PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2022
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SUPER UCZELNIA

Wyższa Szkoła
Ekologii
i Zarządzania
w Warszawie
KONTAKT:
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
tel. 22 825 80 34/35
e-mail: rektorat@wseiz.pl

• PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI
•ROZWOJOWE SPECJALNOŚCI
•DOŚWIADCZONA KADRA

•WYDZIAŁOWE RADY PRACODAWCÓW
•LATA NA RYNKU EDUKACYJNYM

wseiz.pl

WSEiZ...

czas na Twój
najlepszy wybór!

EDUKACJA W WSEiZ OPIERA SIĘ NIE TYLKO NA PRZEKAZYWANIU WIEDZY TEORETYCZNEJ, ALE NA PROFESJONALNYM PRZYGOTOWANIU DO WYKONYWANIA PRZYSZŁEGO ZAWODU, CO WYNIKA Z UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH
KADRY, WPŁYWU PRACODAWCÓW NA PROFILE KSZTAŁCENIA, NOWOCZESNYCH PROGRAMÓW STUDIÓW I JAKOŚCI
NAUCZANIA ZGODNEJ ZE STANDARDAMI EUROPEJSKIMI.
W WSEiZ prowadzimy 11 kierunków studiów:
Architektura (I° i II°), Architektura Krajobrazu
(I° i II°), Architektura Wnętrz (I° i II°), Budownictwo (I° i II°), Wzornictwo (I°), Ochrona Środowiska (I° i II°), Zdrowie Publiczne (I°), Zarządzanie (I°) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
(I° i II°), Mechanika i Budowa Maszyn (I°) oraz
Informatyka (I°). Nowością w ofercie edukacyjnej WSEiZ są studia drugiego stopnia na kierunkach Architektura Krajobrazu i Budownictwo
oraz studia podyplomowe Aranżacja Wnętrz.
Studenci mają możliwość zdobycia tytułu:
inżyniera, inżyniera architekta, licencjata,
a także na sześciu kierunkach studiów – magistra inżyniera, lub magistra.

Wydział Architektury WSEiZ – jako jedyny
na uczelni niepublicznej w Warszawie i jeden z kilku w Polsce – uzyskał uprawnienia
do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku
Architektura.
Absolwenci kończą więc studia z tytułem
magistra inżyniera architekta, niezbędnym
do zdobycia pełnych uprawnień architektonicznych nie tylko w Polsce, ale także w krajach
Unii Europejskiej!
Nasz Wydział Architektury jest też, jako
jedyny wśród uczelni niepublicznych, laureatem prestiżowej nagrody „Top 10 for the
Fu tu re Wydziałów Architektury i Wydziałów Budownictwa” miesięcznika Builder.

CZY WIESZ, ŻE...

• W WSEiZ działają Rady Pracodawców, które doradzają nam jak najlepiej przygotować studentów
do pracy zawodowej.
• W WSEiZ angażujemy studentów w realne projekty realizowane przez pracodawców.
• Biuro Karier WSEiZ wspiera studentów i absolwentów w znalezieniu pracy oraz w założeniu własnej
działalności gospodarczej organizując Targi Pracy,
szkolenia i warsztaty podnoszące umiejętności
radzenia sobie na rynku pracy.

• Wg danych z systemu monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych absolwenci
WSEiZ pierwszą pracę znajdują w ciągu miesiąca, a średnia ich zarobków jest znacznie większa niż absolwentów wielu uznanych uczelni.
• W Galerii WSEiZ organizujemy wystawy prac zaprzyjaźnionych twórców, wykładowców, absolwentów
i studentów wspierając ich edukację i twórczy rozwój. Twoje prace także mogą się tam znaleźć!
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W celu ścisłego powiązania programów
studiów ze zmieniającym się rynkiem pracy, intensywnie współpracujemy z otoczeniem
gospodarczym, prowadzimy badania wskazujące na oczekiwania pracodawców, monitorujemy
losy zawodowe absolwentów oraz organizujemy
Targi Pracy.
Przedstawicieli pracodawców – praktyków
biznesu, architektów, kadrę zarządzającą
renomowanych firm zapraszamy także na spotkania, wykłady i warsztaty, na których
przekazują studentom swoje doświadczenia
zawodowe.
Dysponujemy własną, usytuowaną w centrum
Warszawy bazą dydaktyczno-administracyjną,
w której znajdują się profesjonalnie wyposażone, specjalistyczne pracownie i laboratoria.
W nowocześnie zaadaptowanym budynku
przy ul. Olszewskiej 12 znajduje się siedziba
Uczelni wraz z administracją, która razem
z mieszczącym się w pobliżu kompleksem budynków przy ul. Rejtana 16 tworzy centrum dydaktyczno-administracyjne WSEiZ. Część zajęć
praktycznych odbywa się również w Terenowej
Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu.
W WSEiZ stawiamy nie tylko na wiedzę, ale
kreujemy zorientowanych na rozwój przedsiębiorczych, kompetentnych ludzi z pasją!

SUPER UCZELNIA

Akademia
EkonomicznoHumanistyczna
w Warszawie
KONTAKT:
ul. Okopowa 59
01-043 Warszawa
Biuro Rekrutacji
tel. 22 624 41 42
rekrutacja@vizja.pl
www.facebook.com/AEHWarsaw

vizja.pl

NOWY WYMIAR edukacji

AKADEMIA EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNA W WARSZAWIE JEST NIEPUBLICZNĄ UCZELNIĄ Z 20-LETNIĄ
TRADYCJĄ. OD POCZĄTKU ISTNIENIA AKADEMII PRZYŚWIECA IDEA POMAGANIA STUDENTOM W ROZWOJU,
SAMOREALIZACJI ORAZ KREOWANIU ICH KARIERY ZAWODOWEJ.
UCZELNIA NOWYCH MOŻLIWOŚCI
Akademia
Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach I i II stopnia, oraz jednolitych magisterskich na kierunkach: administracja, dietetyka,
finanse i rachunkowość, informatyka, politologia, psychologia, prawo oraz zarządzanie.
Kadrę dydaktyczną Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie tworzą wybitni specjaliści i autorytety w dziedzinach prawa, administracji, psychologii, zarządzania czy
finansów.
Akademickie Biuro Karier, Welcome Office
czy Akademicka Sieć Mieszkaniowa zapewniają wsparcie wielu studentom – zarówno tym,
którzy poszukują pracy lub praktyk, jak i tym,
którzy potrzebują pomocy w odnalezieniu się
podczas pierwszych dni na uczelni. Dysponując ogromnym funduszem stypendialnym uczelnia pomaga najzdolniejszym oraz najbardziej
potrzebującym studentom.

CZY WIESZ, ŻE…

• AEH zajęło 10. miejsce w 22. Rankingu Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2021 oraz 2. miejsce w rankingu
Perspektywy 2021 w kategorii „Umiędzynarodowienie”
• Uczelnia znajduje się w gronie Principles for Responsible Management Education – największej organizacji

Międzynarodowe środowisko to jeden z ważniejszych atutów AEH. Każdego dnia na korytarzach uczelni spotkać można studentów z blisko 60 różnych państw świata, kształcenie
odbywa się w języku polskim lub angielskim, regularnie organizowane są międzynarodowe wydarzenia, podczas których studenci mogą poznać kulturę i zwyczaje innych krajów.
KAMPUS NOWYCH MOŻLIWOŚCI
W lipcu 2019 roku został oddany do użytku
wykładowców i studentów kampus Vizja Park,
którego wysokie standardy spełniają nie tylko
wymogi dotyczące dostępności i dostosowania
dla osób z niepełnosprawnościami. To kampus,
który otwiera nowe możliwości, wspiera rozwój talentów, pasji i pomaga zrealizować aspiracje nawet tych najbardziej ambitnych.
Do dyspozycji studentów pozostają: dwupoziomowa biblioteka, pełnowymiarowa hala
sportowa, sala symulacji sądowych, sala wystąłączącej ONZ z instytucjami szkolnictwa wyższego,
kształcącymi na kierunku Zarządzanie
• Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna zyskała prestiżową akredytację IQA Ceeman
• Polska Komisja Akredytacyjna wyróżniła kierunek Finanse i Rachunkowość prowadzony przez Akademię

pień publicznych, sala fitness, ponad 100 sal dydaktycznych, nowoczesna szatnia samoobsługowa oraz wiele innych przestrzeni znajdujących się na terenie kampusu, którego
powierzchnia użytkowa to aż 30 tysięcy metrów kwadratowych.
NOWY WYMIAR EDUKACJI
Z myślą o studentach i ich przyszłych karierach zawodowych uruchamiane są nowe i rozwojowe kierunki studiów, które pozwalają absolwentom uczelni pewnym krokiem wejść
na ścieżkę profesjonalnej kariery. Liczne działania analityczne oraz współpraca z ekspertami
i pracodawcami sprawiła, że uczelnia uruchomiła między innymi takie ścieżki specjalizacyjne jak Neuromarketing czy Społeczeństwo
Smart City.
W roku akademickim 2021/2022 oferta Akademii została wzbogacona również o kierunki
z dyscypliny nauk o zdrowiu, m.in. dietetyka.
Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie, a kierunki Zarządzanie oraz Administracja otrzymały od niej
ocenę pozytywną.
• Mury AEH opuściło już ponad 17500 absolwentów.
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SUPER UCZELNIA

Polsko-Japońska
Akademia
Technik
Komputerowych
KONTAKT:
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa
tel.: 22 58 44 590
e-mail: rekrutacja@pja.edu.pl

pja.edu.pl

Z nami MASZ PRZYSZŁOŚĆ!
A GDYBY STUDIA DAWAŁY CI NIE TYLKO WIEDZĘ I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI, ALE TEŻ SZYBKI I PEWNY START
KARIERY I DO TEGO W MIĘDZYNARODOWYM ŚRODOWISKU? W POLSKO-JAPOŃSKIEJ CHODZI NAM O JEDNO:
O TWOJĄ PASJĘ, TWÓJ ROZWÓJ I TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!
Polsko-Japońska Akademia Technik
Komputerowych, mimo, że kojarzy się przede
wszystkim ze studiami informatycznymi, to nie
tylko świat IT. Założona w 1994 roku warszawska uczelnia kształci informatyków, programistów, liderów branży IT, project managerów,
ale także projektantów graficznych, grafików
gier komputerowych, japonistów, czyli specjalistów kultury Japonii oraz architektów wnętrz.
Nasi studenci często wracają do nas na podyplomowe studia MBA dla IT. Powody? Jest ich
wiele!
W TEORII, TEORIA I PRAKTYKA SĄ
IDENTYCZNE. W PRAKTYCE – NIE SĄ
Wykładowcy PJATK to doświadczona i aktywna kadra wykładowców-praktyków. W świecie,
w którym zmiany zachodzą tak szybko, konieczna jest systematyczna aktualizacja wiedzy i umiejętności. Do tego również przekonujemy naszych studentów, którzy w trakcie studiów
rozpoczynają także swoją karierę zawodową.

CZY WIESZ, ŻE...

• Każdy student PJATK, bez względu na kierunek
studiów, może uczyć się języka japońskiego w ramach bezpłatnych fakultetów i lektoratów.
• Uczelnia posiada filię w Gdańsku, gdzie prowadzi
studia z informatyki oraz grafiki, i gdzie działa jedyne w Polsce Koło Naukowe poświęcone między-
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Uczymy tego, co przydatne i, niezależnie od kierunku studiów, stawiamy na umiejętności praktyczne.
– Nasi wykładowcy to praktycy z aktualną wiedzą.
Są otwarci, pomocni, ale też wysoko zawieszają poprzeczkę. Mamy naprawdę szerokie perspektywy.
Dzięki szkolnym licencjom na najnowsze oprogramowanie, mogę w praktyce uczyć się SAAS czy SAP
i wiem, że to bezpośrednio przekłada się na moje kwalifikacje na rynku pracy – potwierdza Aleksandra Mira, studentka II roku informatyki PJATK.
MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY
Nasi wykładowcy i studenci co roku angażują
się w krajowe i międzynarodowe projekty naukowo-badawcze oraz artystyczne. Zależy nam
na wymianie umiejętności i doświadczeń, a także
na współpracy i integracji studentów w wielokulturowym środowisku. PJATK ma podpisane umowy z 31 uniwersytetami w Europie i 7 w Japonii,
dzięki czemu z sukcesem realizujemy programy
wymiany akademickiej. Na Wydziale Informatyki,
narodowemu konkursowi kreatywności „Odyseja
umysłu”.
• W Bytomiu mieści się Centrum Badawczo-Rozwojowe PJATK, gdzie nasi studenci mogą korzystać z laboratoriów wyposażonych w nowoczesny sprzęt,
przydatny do tworzenia gier komputerowych, wizualizacji VR i AR a także animacji Motion Capture.

Wydziale Zarządzania Informacją oraz Wydziale
Sztuki Nowych Mediów prowadzimy studia zarówno po polsku, jak i po angielsku, dzięki czemu
coraz więcej zagranicznych studentów decyduje
się na rozpoczęcie nauki w Polsko-Japońskiej!
MIEJSCE NA PASJĘ!
W PJATK kibicujemy rozwojowi pasji wśród
studentów. Wielu z nich angażuje się w działalność specjalistycznych kół naukowych – jednym
z nich jest Robo Lab, czyli Koło Naukowe Robotyki, gdzie powstają projekty znacznie wykraczające poza program studiów na Wydziale Informatyki. W PJATK działają też sekcja e-sportu,
sekcje AZS czy zajęcia z rękodzieła japońskiego.
To wszystko możesz zobaczyć na naszym kanale
Youtube: @polskojaponska!
ODWAŻNA WIZJA PRZYSZŁOŚCI
Śledząc losy naszych absolwentów, widzimy, że
PJATK dał im szerokie i pewne perspektywy zawodowe. Nasi studenci sami tworzą swoją przyszłość, wykorzystując talenty i wiedzę w kierunkach, jakie najbardziej ich interesują. Decyzje
zawodowe i rozwój studentów PJATK na rynku
pracy wspiera Akademickie Biuro Karier.
Tegorocznym maturzystom i wszystkim, którzy myślą o wyborze studiów, życzymy odwagi
w patrzeniu w przyszłość i zapraszamy do Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych!

SUPER UCZELNIA

Wyższa Szkoła
Ekonomii i Innowacji
w Lublinie
KONTAKT:
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
Tel: +48 81 749-17-77
Fax: +48 81 749-32-13
e-mail: rekrutacja@wsei.lublin.pl

• PONAD 95% ABSOLWENTÓW
UCZELNI PRACUJE

• PRAKTYCZNY PROFIL STUDIÓW

• STAŻE I PRAKTYKI U PARTNERÓW

BIZNESOWYCH WSEI

wsei.lublin.pl

Studiuj w strefie INSPIRACJI
WSEI W LUBLINIE JUŻ OD 21 LAT MA MOCNĄ POZYCJĘ NA AKADEMICKIEJ MAPIE POLSKI I JEST LIDEREM
NIEPUBLICZNEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W WOJ. LUBELSKIM. NASI STUDENCI NIE MAJĄ PROBLEMÓW
Z OSIĄGNIĘCIEM WYMARZONYCH CELÓW ZAWODOWYCH. DYPLOM UCZELNI JEST DOKUMENTEM WIARYGODNYM DLA PRACODAWCÓW, POTWIERDZAJĄCYM ZNAKOMITE PRZYGOTOWANIE DO PODJĘCIA PRACY.
PASJA, POTENCJAŁ i PRZYSZŁOŚĆ to
trzy słowa, które najlepiej charakteryzują 20-letnią działalność Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Od pasji do kształcenia ludzi na wysokim potencjale zrodziła się idea założenia nowoczesnej,
wyznaczającej trendy Szkoły Wyższej, która
z czasem stała się wiodącym w regionie Centrum
zdobywania praktycznego wykształcenia. Współpraca z otoczeniem biznesu, z uwzględnieniem
w programach studiów uwag i potrzeb pracodawców sprawiły, że studenci kończący naukę
w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie nie mają problemów z zaplanowaniem swojej ścieżki zawodowej. Oprócz konkretnej wiedzy, absolwenci są wyposażeni w niezbędne
umiejętności dostosowywania się do zmian, bycia przedsiębiorczymi i odważnymi w działaniu.
To cechy, które są niezbędne do rozwijania swoich talentów i osiągania sukcesów.

WSEI TO...

• WSEI to 38 tys. absolwentów, ponad 7,5 tys. obecnie
uczących się studentów, ponad 750 studiujących cudzoziemców z 24 krajów, ponad 400 podpisanych
umów o współpracy z otoczeniem gospodarczo-biznesowym.
• WSEI to system studiów modułowych, który pozwala
zdobyć zawód już podczas studiowania, nabywać róż-

Potencjał ośrodków naukowych jest mierzony zasobami możliwości, jakie Uczelnia może
zaoferować swoim studentom w rozwijaniu ich
zdolności i spełnianiu zawodowych marzeń.
Dzięki najnowocześniejszej bazie dydaktycznej,
kilkudziesięciu laboratoriom i pracowniom badawczym, ale przede wszystkim profesjonalnej, uczącej praktycznie kadrze naukowo-dydaktycznej, studiowanie i doświadczanie
przyszłego zawodu stają się przyjemnością.
Przyszłość to zmiany we wszystkich obszarach
naszego życia, dlatego tak ważne jest żeby już
dziś zauważać tendencje tych zmian. Solidna i nowoczesna edukacja, odważne, biznesowe działanie i myślenie perspektywiczne
– wszystko to oferuje Wyższa Szkoła Ekonomii
i Innowacji w Lublinie.
WSEI prowadzi studia w języku polskim
na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo
wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyne kompetencje z wielu dziedzin i nawiązać kontakt
z pracodawcą już od pierwszych lat nauki.
• Posiadamy najnowocześniejsze i jedyne, tego typu we
wschodniej Polsce, Laboratorium Cyberbezpieczeństwa, którego gł. celem funkcjonowania jest przygotowywanie kadry specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa
oraz wsparcie przedsiębiorców i samorządów w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

ka, Rachunkowość i Finanse, Psychologia, Pedagogika, Transport, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Informatyka, Mechatronika i Pielęgniarstwo oraz w języku angielskim
na Informatyce, Zarządzaniu, Ekonomii i Pielęgniarstwie, po których można uzyskać dyplom
licencjata, inżyniera lub magistra.
Z myślą o studentach uruchamiane są nowe
specjalności, które są odpowiedzią na wskaźniki zapotrzebowania na pracowników oraz wymagania dotyczące konkretnych umiejętności
od przyszłych kandydatów przez pracodawców.
Studia to nie tylko nauka. Koła naukowe, organizacje studenckie i Samorząd Studentów
WSEI dbają o to, żeby czas poświęcony na naukę był przeplatany z czasem na rozrywkę i realizowanie ciekawych inicjatyw, a Biuro Karier
pomaga studentom i absolwentom w świadomym kierowaniu karierą i aktywnym wejściu
na współczesny rynek pracy.
• Posiadamy nowoczesne Monoprofilowe Centrum
Symulacji Medycznej, w którym przyszłe pielęgniarki
i pielęgniarze doskonałą swoje umiejętności w warunkach maksymalnie przybliżonych do rzeczywistości
(fantomy, stół operacyjny, itp.).
• Posiadamy Dom Studenta o nowoczesnym designie
z 94 urządzonymi i wyposażonymi apartamentami.
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SUPER UCZELNIA

SZKOŁA GŁÓWNA
TURYSTYKI I HOTELARSTWA

VISTULA

KONTAKT:
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
(150 m od stacji Metro Stokłosy)
Dział Rekrutacji, pok. 28 (parter)
tel. 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

• LICZBA
KIERUNKÓW/SPECJALNOŚCI
STUDIÓW: 12
vistulahospitality.edu.pl

Kierunki Z PRZYSZŁOŚCIĄ
SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI I HOTELARSTWA VISTULA TO RENOMOWANA UCZELNIA PROSTUDENCKA
Z MIĘDZYNARODOWĄ ATMOSFERĄ, SILNYMI ZWIĄZKAMI Z BIZNESEM I PRESTIŻOWĄ AKREDYTACJĄ THE-ICE.
Z NAMI ROZWINIESZ KOMPETENCJE, DZIĘKI KTÓRYM ODNIESIESZ SUKCES W BRANŻY SPOTKAŃ, ŚWIECIE
TURYSTYKI, SPORTU, DIETETYKI ALBO COACHINGU STYLU ŻYCIA.
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
to wysoka jakość edukacji praktycznej i misja, by
jak najlepiej przygotować absolwentów do przyszłej kariery. W Rankingu Uczelni Niepublicznych
Perspektywy 2021 odniosła duży sukces, awansując na ósme miejsce. Szkoła rozwija się, uruchamia nowe kierunki i specjalności. Oferta studiów II stopnia wzbogaciła się o kierunek
Turystyka i hotelarstwo. Spośród specjalności możesz wybrać: Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii, Zarządzanie w turystyce oraz Zarządzanie
wydarzeniami. Prowadzimy studia po polsku i angielsku, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Wspólnie zaprojektujemy twoją przyszłość
W Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula spoglądamy w przyszłość. Kształcimy specjalistów, którzy mają solidną, kompleksową wiedzę z zakresu turystyki, rekreacji, hotelarstwa

CZY WIESZ, ŻE...

• Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula ma
certyfikat „Uczelni Liderów”.
• Realizujemy Program Rozwoju Kompetencji; testy
Gallupa i Filipowicza pozwolą ci poznać twoje najmocniejsze strony.
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i dietetyki. Zdrowe, racjonalne odżywianie jest
dla ludzi coraz ważniejsze, tak jak wypoczynek
i aktywność fizyczna. Kompetencje w tym obszarze będą coraz bardziej w cenie.
Vistula z prestiżową akredytacją THE-ICE
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
to pierwsza liga uczelni kształcących na potrzeby branż zajmujących się turystyką, rekreacją, organizacją wydarzeń i sztuką kulinarną. Posiada
prestiżową akredytację THE-ICE. To znak najwyższej jakości kształcenia, dowód uznania dla
systemu wspierania studentów, współpracy
z biznesem oraz wartości badań naukowych.

katy zawodowe – Approved Coaching Specific
Training Hours w International Coach Federation
(ACSTH ICF), MPI Global Certificate Training,
Certified Incentive Specialist i Fitness Wellness
MANAGER. To otworzy przed tobą globalne
możliwości.

Praktyka – kluczem do sukcesu
Z nami zdobędziesz cenne doświadczenie podczas krajowych i zagranicznych praktyk. Możesz
też uzyskać uznawane na całym świecie certyfi-

Międzynarodowa kariera w zasięgu ręki
Studia w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula pozwolą ci zdobyć dyplom uznanej
na rynku uczelni. Zyskasz również globalne możliwości. Dzięki umowie zawartej z prestiżową
szkołą wyższą B.H.M.S Business & Hotel Management School w Lucernie możesz przez rok
studiować w Szwajcarii i zdobyć podwójny a nawet potrójny dyplom licencjacki lub magisterski
(Vistula, BHMS i Robert Gordon University).
To otworzy przed tobą drzwi do ekscytującej
przygody i międzynarodowej kariery.

• Wspieramy naszych studentów poprzez Program
Mentorski.
• Działamy w grupie, w której skład wchodzą: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula, Wyższa Szkoła Handlowa
we Wrocławiu oraz Olsztyńska Szkoła Wyższa.

• Nasz Dział Karier i Praktyk zadba o twoją przyszłość,
pomoże ci nawiązać kontakty ze światem biznesu
jeszcze w trakcie studiów.
• Utrzymujemy ścisłe kontakty z naszymi absolwentami; nagradzamy „Kompasami Vistuli” tych, którzy odnoszą na rynku największy sukces.

rozwój kadry własnej

ocena parametryczna

SIŁA NAUKOWA 15%
nasycenie kadry osobami
o najwyższych kwalifikacjach

ABSOLWENCI
NA RYNKU PRACY
ekonomiczne losy absolwentów

PRESTIŻ

ocena przez kadrę akademicką

2021

WSKAŹNIK RANKINGOWY

2020

2021

Najlepsze
publiczne uczelnie
zawodowe 2021

10%

30%

7%

3%

5%

1

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

3

100,0

78,79

57,99

66,87

100,00

39,76

2

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

6

91,7

81,15

100,00

100,00

0,00

60,82

3

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

7

82,2

51,20

67,76

76,58

58,82

40,27

4

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

4

80,4

100,00

60,37

78,59

0,00

100,00

5

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

9

79,1

41,67

65,59

42,05

0,00

60,82

6

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

17

71,3

98,92

61,26

42,63

0,00

66,04

7

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

19

70,1

66,35

57,02

45,32

47,06

66,81

8

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. F. Szczepanika w Suwałkach

18

69,5

28,79

62,63

44,21

0,00

39,92

9=

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

9

68,4

85,27

51,03

58,73

0,00

63,36

9=

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

7

68,3

33,63

63,68

65,34

0,00

42,20

11

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

14

66,7

52,06

74,37

52,55

0,00

24,19

12= Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

22

65,6

54,13

64,46

48,01

0,00

21,25

12= Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

19

65,2

48,37

60,51

73,41

0,00

5,16

14= Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

15

63,8

55,20

49,77

66,67

0,00

19,34

14= Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

27

63,5

12,40

71,34

62,29

0,00

70,55

16

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach

23

63,0

42,04

55,10

36,14

0,00

29,40

17

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie

24

61,5

47,29

64,49

52,40

0,00

27,88

18

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

29

59,6

54,56

57,02

41,11

0,00

28,15

19= Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

31

54,8

47,98

50,83

31,98

0,00

15,13

19= Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie

27

54,8

28,53

61,72

44,05

0,00

45,23

UWAGA: Zgodnie z decyzją Kapituły uczelnie, których wskaźnik rankingowy nie różni się o więcej niż o 0,5 p.p., są klasyfikowane ex aequo. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach
danego kryterium. Pozostałe wyniki są wartościami względnymi odniesionymi do najlepszego wyniku w danym kryterium .
W rankingu zostały sklasyfikowane PUZ, które przesłały ankietę rankingową.

wymiana studencka
- wyjazdy

studenci cudzoziemcy

studia podyplomowe

efektywność pozyskania
zewnętrznych
środków finansowych

prowadzone kierunki
studiów

dostępność dla
studentów kadr
wysokokwalifikowanych

POTENCJAŁ
WSPÓŁPRACA
UMIĘDZYDYDAKTYCZNY 25% Z GOSPODARKĄ 13% NARODOWIENIE 7%

15%

10%

8%

5%

5%

2%

87,60

82,98

91,87

100,00

73,34

17,87

90,43

48,94

0,00

0,00

1,52

0,00

63,03

65,96

100,00

10,43

8,27

12,32

50,15

100,00

0,00

43,53

1,72

3,65

100,00

65,96

0,00

6,83

100,00

38,69

54,46

55,32

2,62

52,88

15,99

0,00

52,49

95,74

0,00

33,09

0,87

8,07

93,82

63,83

0,00

16,19

10,63

100,00

54,50

97,87

1,80

5,40

0,35

13,92

62,59

87,23

0,58

20,50

16,32

27,45

58,76

72,34

0,00

0,00

1,69

0,97

50,75

78,72

0,00

59,71

1,56

0,00

85,73

51,06

0,00

9,71

5,60

15,37

73,96

78,72

0,00

21,94

0,99

11,42

72,21

42,55

3,57

4,68

0,74

0,00

95,39

55,32

0,00

20,50

1,15

7,86

54,09

65,96

0,00

6,47

1,62

26,25

64,88

48,94

0,00

35,61

1,06

3,63

78,15

48,94

0,00

0,00

0,90

9,31

50,53

55,32

0,00

0,00

0,25

0,00

5

71 kierunków
pod lupą
Ranking Kierunków Studiów to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. W rankingu 2021 Perspektywy oceniły 71 kierunków studiów (jeden więcej niż przed rokiem – doszedł kierunek o bezpieczeństwie) w 9. obszarach rankingowych obejmujących nauki: humanistyczne, społeczne, ekonomiczne,
ścisłe, przyrodnicze, techniczne, medyczne i o zdrowiu,
a także rolnicze, leśne i weterynaryjne.

Kierunki objęte rankingiem muszą posiadać na danej uczelni ofertę studiów jednolitych magisterskich
lub studiów stacjonarnych II stopnia, zapewniających możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia w tej samej jednostce. Jednostka prowadząca dany kierunek studiów musi posiadać przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora, bez względu na dziedzinę nauki.
Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2021,
PRESTIŻ
w zależności od specyfiki danego kierunku, składa
się od 11 do 13. wskaźników pogrupowanych
• Ocena przez kadrę akademicką – liczba
w sześć kryteriów. Różne są wagi poszczególnych
wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym
wśród kadry akademickiej (profesorowie belwekryteriów – w zależności od specyfiki kierunku.

POTENCJAŁ AKADEMICKI
• Wskaźnik kategorii naukowej – określony
poprzez tzw. współczynnik kategorii naukowej
Wkn wyliczony dla dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów (współczynnik Wkn zdefiniowany jest w rozporządzeniu MNiSW z 9 września 2019).

POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY
• Akredytacje – posiadanie przez uczelnię
ważnej oceny programowej PKA z wyróżnieniem, którą można przyporządkować do danego kierunku studiów oraz posiadanie aktualnych akredytacji międzynarodowych. Źródło:
PKA oraz dane z baz międzynarodowych agencji
rekrutacyjnych.
• Jakość przyjętych na studia – wskaźnik
mierzony wynikami egzaminów maturalnych
osób, które w październiku 2020 podjęły studia
na I roku studiów stacjonarnych na ocenianych
kierunkach studiów. Wskaźnik zarówno odzwierciedla jakość uczelni (najzdolniejsi maturzyści wybierają uczelnie mające opinie najlepszych),
jak i tworzy jakość uczelni, gdyż zdolni studenci
wpływają na wyższy poziom procesu kształcenia.
Źródło: dane przekazane przez uczelnie.

derscy i doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w ostatnich pięciu latach). Nie
uwzględniano głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta.
Badanie – przeprowadzone w maju 2021 metodą
CAWI, w rozbiciu na trzy grupy uczelni (akademickie, niepubliczne i publiczne zawodowe) – zrealizowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.
Otrzymano odpowiedzi od 2317 respondentów
(27 proc. zaproszonych do badania). Uwzględniono także wyniki badania w ub. r., w którym uczestniczyło 1115 osób. (10%)

ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY
• Ekonomiczne
losy
absolwentów
– wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia – według badania „Ekonomiczne Losy Absolwentów” przeprowadzonego przez MNiSW
z wykorzystaniem danych ZUS (wyniki badań
z lat 2015-2019). Wskaźnik uwzględnia dwa parametry badania: zarobki absolwentów w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania
i zatrudnialność absolwentów – mierzoną ryzykiem bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania, a także wprowadza korygujący wskaźnik procentu absolwentów objętych systemem ELA (czyli zarejestrowanych
w ZUS), co jest istotne ze względu na charakter
rynku absolwenta w różnych dyscyplinach.

POTENCJAŁ NAUKOWY
• Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS w latach 2016-20; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.
• Cytowalność – liczba cytowań publikacji
za lata 2016-20 w stosunku do liczby tych publikacji; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla
danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.
• FWCI (Field-Weighted Citation Impact)
– wskaźnik określa relację liczby cytowań otrzymanych przez publikację do średniej liczby cytowań otrzymanych przez podobne publikacje
indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2016-20;
w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.
• FWVI (Field-Weighted View Impact)
– wskaźnik (wprowadzony w 2020 roku) określa relację liczby odsłon (wyświetleń na ekranie) publikacji uczelni do średniej liczby odsłon
otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2016-20.
Źródło: SciVal.
• Top 10 (Publications in Top 10 Journal
Percentiles) – wskaźnik pokazuje w jakim stopniu publikacje uczelni są obecne w 10% najczęściej cytowanych czasopismach na świecie. Liczony jest on stosunkiem publikacji znajdujących
się w czasopismach posiadających najwyższy
współczynnik CiteScore w stosunku do wszystkich publikacji uczelni w latach 2016-2020;
w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.

UMIĘDZYNARODOWIENIE
• Publikacje we współpracy zagranicznej
– udział publikacji posiadających współautora z zagranicy, w latach 2016-2020, wśród ogółu publikacji; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.
• Studenci zagraniczni – procent obcokrajowców wśród ogółu studentów na danym kierunku studiów w roku akad. 2020/21. Źródło:
POL-on.

KRYTERIA DODATKOWE
• Egzaminy lekarskie – wskaźnik dodatkowy
dla kierunku lekarskiego i stomatologii; oparty jest
o wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego,
uwzględniana jest też skuteczność zdawania egzaminu. Źródło: baza LEP.
• Egzaminy na aplikacje prawnicze – wskaźnik dodatkowy dla kierunku prawo; oparty jest
o wyniki egzaminów na aplikacje radcowskie i adwokackie. Źródło: wyniki egzaminów.
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Archeologia
2021

2020

WSKAŹNIK
2021

2021

2020

WSKAŹNIK
2021

1 Uniwersytet Warszawski

2

100,0

1

Uniwersytet Warszawski

1

100,0

1

Uniwersytet Warszawski

1

100,0

2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2

98,5

2

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2

93,0

2

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2

93,4

3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1

93,7

3

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

3

82,8

3

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

3

81,5

4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

4

81,2

4

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

6

71,8

4

Akademia Pomorska w Słupsku

3

77,7

5 Uniwersytet Gdański

4

78,1

5

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

8

68,3

5

Uniwersytet Wrocławski

6 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 11

76,1

6

Uniwersytet Wrocławski

5

67,6

6= Uniwersytet Śląski w Katowicach

2021

WSKAŹNIK
2021

Filologia
polska

2020

Historia

7 Uniwersytet Szczeciński

6

72,6

7= Uniwersytet w Białymstoku

11

66,2

6= Uniwersytet Łódzki

8= Uniwersytet Łódzki

6

71,8

7= Uniwersytet Gdański

9

65,9

8

UHP im. Jana Długosza w Częstochowie

5

61,3

7

60,4

6

60,3

10

54,4

8= Uniwersytet Wrocławski

8

71,5

9

Uniwersytet Łódzki

8

63,5

9= Uniwersytet Zielonogórski

10

53,7

10 UKSW w Warszawie

10

69,7

10 Uniwersytet Szczeciński

15

59,0

9= Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

8

53,3

11 Uniwersytet Rzeszowski

7

53,6

11= Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

4

57,7

9= Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

8

52,9

11= Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

16

57,4

12= Uniwersytet w Białymstoku

12

51,9

13 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

12

56,1

12= Uniwersytet Gdański

12

51,9

14 Uniwersytet Przyrodniczo-Human. w Siedlcach

5

55,2

14 ATH w Bielsku-Białej

11

49,8

15 Uniwersytet Opolski

20

50,8

15= Uniwersytet Opolski

12

46,9

16 Uniwersytet Rzeszowski

12

47,6

15= Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

16

46,9

17= Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

18

47,0

15= Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 20

46,8

17= Uniwersytet Śląski w Katowicach

12

46,9

18= Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

17

44,5

19 Uniwersytet Zielonogórski

16

45,6

18= Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

17

44,5

20 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

14

40,7

18= Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

20

44,1

KAROL
WILCZYŃSKI,
historia, UKSW
Studia w Instytucie Historii na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dają wiedzę i umiejętności
historyczne, dzięki którym można zrozumieć
procesy dziejowe. Historia na UKSW jest bardzo
atrakcyjnym wyborem z racji specjalizacji realizowanych w czasie studiów I stopnia, tj. dziedzictwo historyczne regionu i Polski, gdzie przyswajamy wiedzę na temat dziejów Mazowsza. Tematyka tych zajęć skłoniła mnie do skupienia się
nad pracą badawczą dotyczącą tej części Polski.
Inną, odrębną specjalizacją, jest ta ogólnohistoryczna, która sprawiła, że poznałem szczegółowo
historię Kościoła; nie sposób poznać tak dokładnie tej tematyki na żadnym innym uniwersytecie.
W czasie studiów II stopnia można pogłębić wiedzę z historii najnowszej wybierając specjalizację
Historia XX wieku. Grono wybitnych specjalistów
przedstawia nam ten okres dziejów w sposób
bardzo wyszukany i ciekawy, dając tym samym
możliwość zgłębienia pewnych tajemnic, o których kompletnie wcześniej sam nie miałem pojęcia. Takie kwalifikacje mogą przełożyć się na zatrudnienie w instytucjach muzealnych, naukowych
zajmujących się historią współczesną oraz na pracę w zawodzie nauczyciela historii oraz wiedzy
o społeczeństwie, gdyż nasza uczelnia oferuje
również bezpłatny moduł nauczycielski.

90

21= Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

21

38,1

21= Uniwersytet Szczeciński

17

42,2

21= UHP im. Jana Długosza w Częstochowie

24

38,0

21= Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

20

41,9

23 Akademia Pomorska w Słupsku

22

36,1

23 Uniwersytet Rzeszowski

20

39,6

24 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

21

29,7

24 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 24

33,1

25 Akademia im. Jakuba z Paradyża

26,4

ranking.perspektywy.pl

-

Filologie obce
(bez anglistyki)

2021

2020

WSKAŹNIK
2021

1

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1

100,0

1

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1

100,0

2

Uniwersytet Warszawski

2

92,4

2

Uniwersytet Warszawski

2

98,9

2021

2020

i lingwistyka

WSKAŹNIK
2021

Filologia
angielska

3

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

3

88,7

3

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

4

86,6

4

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

4

84,5

4

Akademia Pomorska w Słupsku

3

82,2

5

Uniwersytet Łódzki

4

70,5

5

Uniwersytet Wrocławski

5

65,9

6

Uniwersytet Wrocławski

-

66,9

6

Uniwersytet Łódzki

5

64,5

7= Uniwersytet Śląski w Katowicach

5

64,2

7

Uniwersytet w Białymstoku

12

62,7

7= Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

10

64,0

8

Uniwersytet Śląski w Katowicach

7

57,6

8

62,7

9= Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

-

55,1

10 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

8

58,3

9= Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 10

54,8

11 Uniwersytet Zielonogórski

12

56,9

11 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

8

54,1

12= Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

6

55,3

12 Uniwersytet Gdański

10

53,1

12= Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie -

55,3

13= Uniwersytet Zielonogórski

-

50,4

14 Uniwersytet Gdański

53,1

13= Uniwersytet Opolski

9

50,0

15= Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy -

52,0

15 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

-

49,1

15= Uniwersytet Opolski

-

51,8

16 UHP im. Jana Długosza w Częstochowie

11

47,7

17 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

11

50,4

17 Uniwersytet Szczeciński

15

44,3

18 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

14

48,0

18 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

-

42,9

9

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

7

19= Uniwersytet Rzeszowski

-

46,7

19= Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

14

41,5

19= Uniwersytet Szczeciński

15

46,5

19= Uniwersytet Rzeszowski

18

41,0

19= Akademia Ignatianum w Krakowie

-

46,3

19= Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

-

41,0

22 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

-

43,9

22 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

14

40,3

23= Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

-

42,9

23 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 15

37,5

23= Akademia Finansów i Biznesu Vistula

13

42,4

24 Akademia im. Jakuba z Paradyża

36,7

25 Politechnika Koszalińska

-

35,3

MIŁOSZ
NAUMOWICZ,
sinologia, KUL
Moja przygoda z językiem chińskim rozpoczęła się od wycieczki
do Chin w 2019 roku – oczarował mnie Pekinie
oraz Wuhan. Zdecydowałem: pójście na sinologię
pomoże mi lepiej zrozumieć chińską kulturę oraz
pomoże, na przyszłość, w znalezieniu tam pracy.
Największą frajdę sprawia mi na moich studiach… sama nauka! Opanowanie pisma chińskiego ma swoje drobne zastosowanie nawet
w codziennym życiu; pomaga np. w wybieraniu
koszulek z odpowiednim napisem w sklepie,
a także w odczytywaniu tatuaży ludzi na ulicy;)
Cechy przydatne na tym kierunku to pracowi-

-

tość oraz sumienność; język chiński, pomimo całej
przyjemności, jaką daje nauka jest jednak trudny
do opanowania – bez odpowiedniej organizacji pracy trudno zdać wszystkie egzaminy i „wytrwać”
do końca studiów. Otwartość na nowe doświadczenia bardzo jest przydatna na moich studiach – „inność” chińskiej kultury sprawia, że osoby zainteresowane światem będą miały większą satysfakcję
i przyjemność z wchodzenia w pasjonującą odmienność tej kultury.
Nauka w formie zdalnej – nie demonizujmy, na tym
konkretnym kierunku ma jak najbardziej sens. Kadra
pedagogiczna na KUL bardzo dobrze poradziła sobie z przygotowaniem pracy w tym formacie. Przez
cały rok dostawaliśmy do zrobienia zadania obejmujące naukę ręcznego pisania oraz czytania tekstów,
dodatkowe uzupełniane ćwiczeniami słuchowymi.
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WSKAŹNIK
2021

2021

2

100,0

1

2 Uniwersytet Warszawski

1

95,9

2= Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Warszawski

WSKAŹNIK
2021

2020

Kulturoznawstwo

1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2021

1

100,0

2

87,0

3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

3

66,7

2= Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3

86,9

4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

7

63,2

4

73,5

5= Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

11

62,0

5

Uniwersytet Gdański

4

71,7

5= Uniwersytet Łódzki

5

61,8

6

Uniwersytet Wrocławski

5

70,8

7 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

5

59,7

7

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

8

66,4

8 Uniwersytet Gdański

9

59,0

8

Uniwersytet Rzeszowski

6

63,1

Uniwersytet Śląski w Katowicach

9 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Uniwersytet Łódzki

6

6

57,8

9

10= Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

18

55,0

10 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

10= Uniwersytet Zielonogórski

17

54,5

12 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

9

53,4

13 Uniwersytet Śląski w Katowicach

11

14 Uniwersytet w Białymstoku

14

15= Uniwersytet Szczeciński

15

44,4

14= Uniwersytet w Białymstoku

16

48,9

15= Uniwersytet Wrocławski

4

44,2

16= Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

14

44,9

15= Akademia Ignatianum w Krakowie

9

44,2

16= Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 10

44,6

18 Uniwersytet Rzeszowski

20

43,5

18 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

43,6

19 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 16

41,1

19 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

-

38,6

20 UHP im. Jana Długosza w Częstochowie

38,5

20 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

15

35,6

17

8

61,4

14

56,1

11= Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

-

54,6

11= Uniwersytet Opolski

10

54,4

51,0

13 Akademia Ignatianum w Krakowie

10

53,1

47,3

14= Uniwersytet Szczeciński

-

49,3

SALON
MATURZYSTÓW

Teologia

rz eś ni a

WSKAŹNIK
2021

1w6 - 2 9

2020

Perspektywy 2021

online

12

KIERUNKI
TEOLOGICZNE

1

100,0

2 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3

99,3

3 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

4

91,7

4 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2

90,2

5 Uniwersytet Szczeciński

6

76,4

6 Uniwersytet Opolski

6

70,8

7 Akademia Katolicka w Warszawie

11

69,8

8 Uniwersytet Śląski w Katowicach

10

61,1

9 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

8

60,3

2021

Kul tu ro znaw stwo
jest znacznie bardziej
fascynujące niż wiele osób
może przypuszczać. Niesamowite, że niezależnie od tego, co wyobrażamy sobie na temat tego , prędzej czy później nasze oczekiwania zostają spełnione. Jego interdyscyplinarność
umożliwia nie tylko zdobycie wiedzy z szerokiego zakresu dziedzin jak antropologia, psychologia, socjologia, semiotyka, religioznawstwo, teoria komunikacji czy historia muzyki,
sztuki, filozofii i filmu, ale również daje możliwość praktycznego zrozumienia świata, jego
różnorodności i wielu procesów w nim zachodzących. Pierwsza definicja kultury została
opracowana w 1871 roku przez angielskiego
uczonego Edwarda B. Tylora, jednak nie jest
ona jedyna – świadczy to o tym, że kultura jest
zjawiskiem, które trudno jednakowo opisać.
Najbardziej kojarzona jest z filmem, muzyką,
teatrem bądź literaturą, które w rzeczywistości stanowią jej nośniki – są mediami, które pokazują w jaki sposób postrzegamy i interpretujemy zjawiska zachodzące w świecie i jak bardzo ta interpretacja może różnić się np. w wielu regionach kraju czy kontynentu. Poza teoretycznymi podstawami poznańskie kulturoznawstwo ma do zaoferowania wielu zajęć,
których bardziej szczegółowa tematyka znajdzie wielu fascynatów. Prowadzący, łącząc
swoje pasje z posiadaną wiedzą tworzą fakultety i wykłady, będące przybliżeniem do problematyki współczesnego świata lub będące
po prostu zajęciami praktycznymi – sama miałam okazję uczestniczyć w takich jak Kultura
głuchych z elementami języka migowego, Kultura konsumpcji i jej konsekwencje, Scenopisarstwo, Grupy mniejszościowe w kulturze czy
Herezje w kulturze europejskiej. Dostrzegając
złożoność kultury, studia kulturoznawcze stają
się niezbędnym elementem edukacji każdego,
kto zauważa, że na nasz świat składa się znacznie więcej, niż proste czynności oraz informacje. Jeśli jesteś osobą ciekawą świata, jego różnorodnością, chętną, by rozłożyć na czynniki
pierwsze zaobserwowane procesy zachodzące
w społeczeństwie i otwartą, by zacząć kształtować swój światopogląd i pozytywnie przewrócić swoje życie do góry nogami, te studia są
właśnie dla ciebie.

Filozofia

2020

JULIA PRINZ,
kulturoznawstwo
UAM

1 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

10 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

9

59,6

11 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

12

56,3

12 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

13

44,7

SUPER WYDZIAŁ

Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
KONTAKT:
ul. prof. St. Łojasiewicza 4
30 – 348 Kraków
facebook.com/WZiKS

wzks.uj.edu.pl

JEDEN WYDZIAŁ

– wiele możliwości

INTERDYSCYPLINARNE PROGRAMY KSZTAŁCENIA BARDZO DOBRZE OCENIONE PRZEZ PRACODAWCÓW.
ŚCISŁE ŁĄCZENIE WIEDZY TEORETYCZNEJ Z PRAKTYKĄ. WYBÓR PRZEDMIOTÓW ZGODNIE
Z INDYWIDUALNYMI ZAINTERESOWANIAMI STUDENTÓW. WYKŁADY I ĆWICZENIA UZUPEŁNIANE NA
BIEŻĄCO O AKTUALNE INFORMACJE I TECHNIKI BADAWCZE. Z TEGO JESTEŚMY DUMNI!
Oferta dydaktyczna Wydziału Zarządzania
i Komunikacji Społecznej to ponad 50 kierunków studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych
magisterskich oraz podyplomowych!
WZiKS to największy wydział Uniwersytetu Jagiellońskiego, który stwarza wiele możliwości rozwoju i którego zdecydowaną przewagą jest interdyscyplinarność, czego świetnym przykładem jest elektroniczne przetwarzanie informacji – studia łączące wiedzę
z zakresu informatyki, językoznawstwa i nauk
o sztuce.
W ofercie są zatem kierunki o profilu humanistycznym (filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach), społecznym (ekonomia, finanse i controlling, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, psychologia), a także wiele

kierunków w obszarze zarzadzania (począwszy od klasycznych – zarządzanie zasobami
ludzkimi, rachunkowość i zarzadzanie finansami – przez zarzadzanie informacją, po bardziej unikatowe, jak media społecznościowe
w zarządzaniu czy zarządzanie zmianą społeczną).
Od 2007 roku na wydziale działa telewizja
studencka – UJOT TV. Dzięki profesjonalnie
wyposażonemu studiu telewizyjnemu studenci mogą szlifować swój warsztat dziennikarski
oraz uczyć się zawodu reportera w praktyce.
Podobną rolę spełnia UJOT FM – studenckie
radio będące od 5 lat na antenie i emitujące
ponad 50 autorskich audycji tygodniowo!
To na WZiKS co roku organizowany jest Festiwal Kultury i Mediów „Polikultura”, który

CZY WIESZ, ŻE...

• liczy osiem prężnie działających instytutów (Instytut
Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Instytut Studiów Informacyjnych, Instytut Spraw Publicznych, Instytut Psychologii Stosowanej, Instytut Sztuk Audiowizualnych, Instytut Przedsiębiorczości, Instytut Kultury)
• otrzymał instytucjonalną ocenę wyróżniającą od Polskiej Komisji Akredytacyjnej

• to największy i jeden z najbardziej interdyscyplinarnych
wydziałów UJ, który oferuje ponad 50 kierunków studiów, na których studiuje ponad 7 tys. studentów!
• jako pierwszy wydział UJ wprowadził elektroniczny
obieg podań studenckich
• posiada własne media studenckie: telewizję UJOT
TV oraz radio UJOT FM

na stałe wpisał się już w kalendarz krakowskich wydarzeń kulturalnych.
Co jeszcze wyróżnia WZiKS? To jedna z najnowocześniejszych bibliotek wydziałowych UJ! Wyposażona w 80 stanowisk komputerowych oraz kabiny multimedialne oferuje ok. 130 tys. woluminów książek i prawie
5 tys. woluminów czasopism. To przestronne
miejsce, w którym powstała nie jedna praca
dyplomowa.
Dzięki praktycznemu nastawieniu oraz dostosowywaniu oferty dydaktycznej do wymogów rynku pracy, absolwenci wydziału znajdują pracę odpowiadającą ich zainteresowaniom, a wielu z nich może pochwalić się rozpoznawalnymi nagrodami i wyróżnieniami.

• liczy 11 kół naukowych, w których studenci rozwijają swoje pasje poprzez organizację konferencji naukowych i innych wydarzeń
• posiada bibliotekę wyposażoną w 80 stanowisk
komputerowych, kabiny multimedialne oraz kabinę
tyflologiczną
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KIERUNKI SPOŁECZNE

2020

2021

2020

WSKAŹNIK
2021

100,0

1

Uniwersytet Warszawski

1

100,0

2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2

93,4

2

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

3

92,7

2021

1

1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

3 Uniwersytet Warszawski

2

89,4

3

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2

90,4

4= Uniwersytet Wrocławski

4

78,7

4

Uniwersytet Wrocławski

4

72,9

4= Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

5

78,6

5

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

-

71,6

6 Uniwersytet Gdański

7

72,3

6

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

6

65,9

7 Uniwersytet Łódzki

5

70,4

7

Uniwersytet Gdański

5

65,0

8 Politechnika Warszawska

6

67,4

8

Gdański Uniwersytet Medyczny

8

62,3

9 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

94

Psychologia
WSKAŹNIK
2021

Administracja

-

65,1

9

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

7

59,8

10 Uniwersytet Śląski w Katowicach

11

62,9

10 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

-

53,9

11= Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

14

57,7

11 Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

9

52,0

11= Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

14

57,6

12= Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

10

50,4

11= Uniwersytet Zielonogórski

14

57,6

12= Akademia Ekonomiczno-Human. w Warszawie

11

50,1

14 Uniwersytet w Białymstoku

14

56,4

14 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

22

47,1

15 Uniwersytet Opolski

11

55,5

15= Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

-

45,9

16 Uniwersytet Szczeciński

11

54,8

15= Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

13

45,4

17= Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

10

53,2

15= Uniwersytet Łódzki

12

45,3

17= Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

19

53,1

18= Uniwersytet Śląski w Katowicach

11

44,6

19 KUL Jana Pawła II

14

51,3

18= Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

17

44,4

20 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 23

46,9

18= Uniwersytet Zielonogórski

24

44,0

21= Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

9

44,2

21 Uniwersytet Opolski

17

42,7

21= Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

18

44,0

22 UPH im. Jana Długosza w Częstochowie

-

41,2

21= Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

21

43,8

23= Akademia Ignatianum w Krakowie

13

39,2

24 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

21

42,5

23= Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

26

39,0

25 Uniwersytet Rzeszowski

26

39,2

25= Uniwersytet Szczeciński

19

38,0

26 Akademia Ignatianum w Krakowie

25

35,6

25= Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

19

37,5

27 UHP im. Jana Długosza w Częstochowie

23

32,7

27= Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu

19

36,6

28 Akademia im. Jakuba z Paradyża

-

24,7

27= Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego

13

36,4

29 Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

22

34,8

30 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach 23

32,1

2021

1

100,0

1

Uniwersytet Warszawski

2020

2020

WSKAŹNIK
2021

2021

1 Uniwersytet Warszawski

WSKAŹNIK
2021

Kierunki o
bezpieczeństwie

Dziennikarstwo
i komunikacja

-

100,0

2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1

92,5

2

Akademia WSB

-

82,6

3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

6

87,5

3

Akademia Pomorska w Słupsku

-

81,4

4= UHP im. Jana Długosza w Częstochowie

-

74,8

4

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

-

74,9

4= Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

9

74,7

5

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu -

73,5

-

64,1

6 Uniwersytet Łódzki

4

72,4

6

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

7 Uniwersytet Wrocławski

3

71,4

7

Uniwersytet Rzeszowski

-

59,5

8 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

19

70,8

8

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

-

56,6

9 Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą

22

70,2

9=

Uniwersytet Przyr.-Humanistyczny w Siedlcach

-

54,1

7

64,8

9=

WAT im. Jarosława Dąbrowskiego

-

54,1

11= Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

12

62,4

11

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

-

51,4

11= Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

10

62,2

12

Uniwersytet Gdański

-

50,8

10 KUL Jana Pawła II w Lublinie

11= UKSW w Warszawie

8

61,7

13= Uniwersytet Szczeciński

-

49,8

11= Uniwersytet Gdański

11

61,4

13= Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy -

49,8

11= SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

17

61,2

13= KUL Jana Pawła II

-

49,3

11= Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

5

61,0

13= Uniwersytet Wrocławski

-

49,1

17 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

13

55,2

13= Uniwersytet Śląski w Katowicach

-

48,8

18= Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

18

52,1

13= UJD w Częstochowie

-

48,6

18= Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

-

51,6

19

Uniwersytet w Białymstoku

-

47,8

20= Uniwersytet Śląski w Katowicach

9

50,7

20

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie -

44,6

20= Uniwersytet Rzeszowski

23

50,6

21

Uniwersytet Opolski

-

43,9

22= Akademia Ignatianum w Krakowie

15

49,2

22= Uniwersytet Zielonogórski

-

43,2

22= Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

21

48,9

22= Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

-

43,0

24 Uniwersytet Zielonogórski

16

46,4

24

Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego

-

42,1

25 Uniwersytet Szczeciński

19

42,7

25

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

-

40,5

26

Akademia Kaliska im. prez. St. Wojciechowskiego

-

36,7

27

Akademia im. Jakuba z Paradyża

-

31,4

AGNIESZKA LISTOPAD,
bezpieczeństwo międzynarodowe,
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej,
Uniwersytet Opolski
Od wielu lat intrygowały mnie zagadnienia związane ze współczesnym światem i jego zagrożeniami, więc
wybór kierunku nie był przypadkowy. Trafiłam na świetny wydział, gdzie czuje się zainteresownie wykładowców nie tylko ich własną dyscypliną i naukami pokrewnymi, ale gdzie dba się o satysfakcję i zainteresowania studentów, otwiera się nam szeroko oczy na reguły życia politycznego i międzykulturowych relacji i na współczesne zagrożenia cywilizacyjne. I choć poznajemy na zajęciach także ciemną stronę mocy,
to jednak pasjonująca przygoda!
Choć za nami są ciągnące się już dość długo studia zdalne twierdzę, że formuła on-line nie odebrała jakości prowadzonym zajęciom. Nie bójcie się zatem!:).
Uniwersytet Opolski, mój Wydział – Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej, a także kierunek – bezpieczeństwo międzynarodowe absolutnie rekomenduję przyszłorocznym maturzystom.
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2020

2021

2020

WSKAŹNIK
2021

Politologia

WSKAŹNIK
2021

międzynarodowe

1

Uniwersytet Warszawski

1

100,0

1 Uniwersytet Warszawski

1

100,0

2

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2

88,2

2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2

82,0

2021

SPOŁECZNE

Stosunki

3

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

3

80,3

3= Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

3

65,2

4

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

5

73,6

3= Uniwersytet Łódzki

5

65,0

5

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

4

73,0

5 Uniwersytet Wrocławski

4

64,2

6

Uniwersytet Łódzki

6

69,8

6 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

5

62,7

7

Uniwersytet Wrocławski

6

68,5

7 Uniwersytet Gdański

7

59,7

8

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

13

65,1

8 Uniwersytet Szczeciński

11

56,7

9

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

8

64,1

9= Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

13

54,3

10 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

11

60,8

9= Akademia Finansów i Biznesu Vistula

11

53,8

11 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

13

59,8

11 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

9

52,1

12 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

8

59,0

12 Uniwersytet Śląski w Katowicach

12

47,5

13 Uniwersytet Gdański

8

58,4

13 Uniwersytet Opolski

16

46,8

14 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

13

53,3

14= Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

13

45,8

15 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

17

50,3

14= Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

7

45,6

16= Uniwersytet Szczeciński

16

49,1

16= Uniwersytet Rzeszowski

21

39,6

16= Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego

20

48,6

16= Uniwersytet Zielonogórski

16

39,4

18= Collegium Civitas w Warszawie

18

47,9

18= Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

10

47,6

20 Uniwersytet w Białymstoku

20

45,4

21 Uniwersytet Opolski

18

42,0

22 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

-

38,9
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SUPER WYDZIAŁ

Wydział Nauk o Polityce
i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Opolski
KONTAKT:
ul. Katowicka 89
45-061 Opole
tel. +48 77 452 74 60
e-mail: politologia@uni.opole.pl

politologia.uni.opole.pl

DBAMY O RELACJE, uczymy z pasją,

wspieramy naszych studentów jak nikt inny!
NAJWIĘKSZYM DLA NAS POWODEM DO DUMY SĄ NASI STUDENCI, A GŁÓWNĄ MISJĄ DBANIE O ICH DOBRO
I ROZWÓJ. Z NAMI WEJDZIESZ NA WYŻSZY POZIOM!
Dla wielu uczelni powodem do dumy jest
fakt, że istnieją setki lat. Inne chwalą się liczbą
wydziałów lub nowymi budynkami. Jeszcze inne stawiają na pierwszym miejscu swoje osiągnięcia. My jesteśmy inni! Oczywiście też rozwijamy nasze zaplecze dydaktyczne, prowadzimy wysokiej jakości badania naukowe, nawiązujemy współpracę z partnerami międzynarodowymi. Dla nas jednak największym powodem do dumy są nasi studenci, a główną misją
dbanie o ich dobro. Głęboko wierzymy w to,
że partnerskie, indywidualne podejście, życzliwość oraz kameralna atmosfera są najlepszym
sposobem na owocną współpracę z młodymi
ludźmi. Dokładamy wszelkich starań, aby nasz
Wydział był miejscem, w którym każdy czuje
się jak u siebie. Chcemy, aby nasi studenci
otrzymali od nas nie tylko wiedzę i wykształcenie, ale także poczucie przynależności
do wspólnoty akademickiej. Dbamy o relacje,

CZY WIESZ, ŻE...

• Nasi studenci włączani są w liczne projekty, inicjatywy
i badania naukowe. Z nami wejdziesz na wyższy poziom – to nie jest pusty slogan, lecz nasza obietnica,
którą traktujemy bardzo poważnie.
• Nasi wykładowcy są regularnie wyróżniani nagrodą
Quality, przyznawaną za osiągnięcia w dziedzinie podnoszenia jakości kształcenia.

uczymy z pasją, wspieramy naszych studentów
jak nikt inny. Możesz nam zaufać. Z nami wejdziesz na wyższy poziom!
Na naszym Wydziale pracuje 43 naukowców. Cenimy w nich jednak nie tylko kwalifikacje merytoryczne. Równie ważne jest dla nas
to, w jaki sposób współpracują ze studentami
i w jakim stopniu angażują się w dydaktykę.
Nasz Wydział oferuje 6 kierunków studiów.
Politologia powinna zainteresować w szczególności te osoby, które z zaciekawieniem obserwują współczesną politykę i chcą poznać
odpowiedzi na tak ważne pytania, jak te: Co
jest istotą demokracji?; Jak zdobywa się władzę? Stosunki międzynarodowe to kolejny
z naszych kierunków. Pomaga on zrozumieć
złożone procesy zachodzące na arenie międzynarodowej: globalizację, konflikty zbrojne,
rywalizację gospodarczą. Dla osób, które planują związać swoją przyszłość ze światem

mediów, przygotowaliśmy kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. W ofercie
mamy również Public Relations. Jego absolwenci podejmą pracę m.in. jako specjaliści ds.
promocji, rzecznicy prasowi. Bezpieczeństwo
międzynarodowe zaprasza pasjonatów świata
służb mundurowych, geopolityki i analizy strategicznej. Zajęcia na tym kierunku prowadzą
praktycy związani z siłami specjalnymi.
Mamy również propozycję dla tych, którzy
w przyszłości chcą kierować instytucjami publicznymi i zarządzać nimi w sposób skuteczny, efektywny. Dla takich osób doskonałym
wyborem będzie Zarządzanie Publiczne.
Na poziomie studiów magisterskich mamy
jeszcze jeden program studiów, który jest naszą szczególną dumą: Politologia – Europa
Master. To unikalny program realizowany
na trzech uczelniach: w Opolu, w Dijon (Francja) oraz w Moguncji (Niemcy).

• 90% naszej kadry naukowej uzyskuje wysokie lub bardzo wysokie wyniki za działalność dydaktyczną.
• Nasza kadra naukowa składa się z ambitnych, zaangażowanych i pomysłowych naukowców, zdobywających
liczne granty naukowe.
• Nasi wykładowcy tworzą zespół o charakterze międzynarodowym. Pracują z nami naukowcy z Kanady,
Czech, Węgier i Ukrainy.

• Nasi studenci doceniają nas za zaangażowanie, życzliwość i partnerskie podejście.
• Politologia-Global Studies otrzymała prestiżową europejską nagrodę Global Education Network Europe
oraz Certyfikat „Studia z Przyszłością” 2021.
• Studia EUROPA MASTER kończy się z dyplomem 3
uniwersytetów: Opolskiego, Dijon (Francja) oraz Moguncji (Niemcy).
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WSKAŹNIK
2021

1= Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2

100,0

3

3

90,5

2021

100,0

2020

1

WSKAŹNIK
2021

2020

Prawo

1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1

100,0

1= Uniwersytet Warszawski

2 Uniwersytet Warszawski

2

98,2

-

82,8

2021

SPOŁECZNE

Gospodarka
przestrzenna

3= Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

3= Politechnika Warszawska

3

82,5

4

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4

85,3

4= Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

6

80,0

5

Uniwersytet Wrocławski

5

84,5

4= Uniwersytet Gdański

3

79,9

6

Uniwersytet Gdański

7

79,1

7 Uniwersytet Łódzki

7

76,1

7= Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

10

74,5

8 SGGW w Warszawie

5

75,1

7= Uniwersytet Łódzki

8

74,4

9= Politechnika Gdańska

6

73,8

9

9= Uniwersytet Wrocławski

10

73,7

10 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

11 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

9

68,9

12 Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

10

67,8

13 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

16

67,0

14 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

14

65,8

15= Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

9

15= Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

10

Uniwersytet Śląski w Katowicach

6

73,1

9

69,5

11 Uniwersytet w Białymstoku

10

66,9

12 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

10

63,9

13 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

14

60,2

14 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

16

58,7

57,3

15= Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

13

56,6

56,9

15= Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

24

56,4

17= Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 20

55,3

17= Uniwersytet Zielonogórski

19

52,6

17= Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

-

55,2

17= Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

25

52,6

19 Politechnika Wrocławska

10

54,6

19 Uniwersytet Szczeciński

17

52,0

20= Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

17

51,8

20= Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna

14

49,0

20= UPH w Siedlcach

-

51,3

20= Uniwersytet Opolski

18

48,9

22= Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 21

50,1

20= Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

21

48,5

22= Politechnika Białostocka

19

49,7

23 Akademia Pomorska w Słupsku

-

47,0

22= Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

-

49,7

24 Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego

22

45,3

25 Politechnika Łódzka

15

47,7

25 UPH w Siedlcach

-

44,0

26 Uniwersytet Rzeszowski

19

40,9

PAWEŁ PRZYBYSZ,
prawo, UW

27= UPH im. Jana Długosza w Częstochowie

-

39,6

27= Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

23

39,5

29 Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

-

37,7

Zdecydowałem się
30 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
25 32,5
na studia na Wydziale
Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego ze względu na marzenia o karierze prawniczej, interesującym życiu zawodowym oraz możliwościach współpracy z interesującymi ludźmi.
Największą frajdę na moich studiach sprawia mi ilość różnorodnych zajęć dających możliwość zapoznania
się z większością gałęzi prawa, w tym również dziedzinami, z którymi wiążę swoją przyszłość. Ponadto
warto wspomnieć o niepowtarzalnej atmosferze budowanej przez samorząd studentów oraz studencki
ruch naukowy. Cechy osobowości sprzyjające tym studiom to skrupulatność, punktualność i …chęć nauki.
Każdy przyszły prawnik powinien odznaczać się precyzją w pisanych przez siebie pismach, ugruntowaną
wiedzą praktyczną i perfekcyjnym przygotowaniem do rozmów biznesowych i bezwzględnym pilnowaniem terminów.
Obecna sytuacja epidemiologiczna postawiła ogromne wyzwanie władzom wydziału, z którą poradziły sobie one celująco. Ze względu na kompetentną kadrę naukową, zajęcia prowadzone online nie odstawały
w żadnym stopniu od tych, które odbywały się w budynkach uniwersyteckich.
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2020

WSKAŹNIK
2021

1 Uniwersytet Warszawski

1

100,0

2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2

83,9

2021

SPOŁECZNE

Socjologia

3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

3

73,8

4 SGGW w Warszawie

4

70,6

5 AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie

7

65,4

6= Uniwersytet Łódzki

9

63,2

6= Uniwersytet Gdański

8

62,9

6= Politechnika Śląska

5

62,9

10

56,4

10 Uniwersytet Wrocławski

9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

10

54,6

11 Collegium Civitas w Warszawie

16

52,6

12= APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

15

50,2

12= Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

16

49,7

13= Uniwersytet Opolski

16

48,8

13= UKSW w Warszawie

6

48,8

15 KUL Jana Pawła II

10

46,1

16= Uniwersytet w Białymstoku

22

45,5

16= Uniwersytet Śląski w Katowicach

15

45,5

16= Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

16

45,3

16= Uniwersytet Szczeciński

13

45,2

21 Uniwersytet Rzeszowski

22

42,6

22 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 22

39,2

23 Uniwersytet Zielonogórski

14

35,4

24 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

20

33,9

25 UPH w Siedlcach

-

29,0

26 Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego

-

25,4

MARTA WIETESKA,
socjologia, UAM
Człowiek jest istotą
społeczną – te słowa
najbardziej zapadły mi
w pamięć podczas studiowania. Nie ma lepszego miejsca do poznawania swojej wewnętrznej „istoty społecznej” niż Wydział Socjologii UAM. To właśnie tutaj zgłębia się tajemnice
klasycznych teorii, psychologii tłumu, zdobywa się
nowe spojrzenie na otaczającą kulturę. Studiowanie
socjologii na tym wydziale poszerza horyzonty
i rozwija wyobraźnię w towarzystwie wykształconych, zafascynowanych nauką nauczycieli akademickich.

100

ANNA GŁOWIK,
kognitywistyka,
KUL
Kogni… co? Dlaczego
akurat kognitywistyka?
Przypadkiem. Początkowo
chciałam dostać się na psychologię, ale niestety
(a raczej – stety) się nie udało. Poszłam więc
na kognitywistykę. I… zakochałam się w tym kierunku. W możliwości twórczego myślenia, dyskusji, bycia na bieżąco z najnowszymi publikacjami. To w kognitywistyce pociąga mnie najbardziej- jest młodą nauką, którą się tworzy. Nie
przychodzę na wykłady wysłuchać wyłącznie
twardego kanonu wiedzy, który jest do wykucia.
Kognitywistyka jest nauką interdyscyplinarną,
czyli łączącą w sobie sześć głównych dziedzin:
neurobiologię, filozofię, antropologię, językoznawstwo, sztuczną inteligencję i psychologię.
Co daje taki misz-masz? Dostęp do zasobów
wiedzy każdej z tych dziedzin. Możliwość tworzenia nowych modeli i teorii naukowych
w oparciu o wybrane fragmenty np. wiedzy psychologicznej i filozoficznej.
Kto odnajdzie się na kognitywistyce? Ktoś ciekawy świata, z głową otwartą na nowe pomysły.
Będą to osoby zainteresowane zarówno informatyką, tworzeniem inteligentnych sieci neuronowych czy baz danych, a także Ci, których jak
mnie pociąga psychologia i filozofia. Dodatkowo
uważam, że jest to świetny pomysł, na drugi kierunek. Osobiście łączę go ze wspominaną już
psychologią. Myślę, że zajęcia na kognitywistyce
mogą być również świetnym wyborem dla studentów MISH.
Dlaczego akurtat KUL?
Spotkałam się z niepowtarzalną, twórczą i partnerską atmosferę na Wydziale Filozofii, a także
z kompetentnymi i dostępnymi dla nas wykładowcami, którzy prowadzą interesujące zajęcia
zarówno stacjonarne jak i zdalne.
Polecam całą sobą! W studiach z pasją można się
zakochać…

Jak to jest studiować socjologię w miejscu, gdzie
rozpoczęła się polska przygoda z tą nauką? Odpowiecie na to pytanie wybierając poznańską socjologię ze znakomitą historią pioniera – Floriana
Znanieckiego.

Pedagogika
specjalna

2020

WSKAŹNIK
2021

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1

100,0

1 Uniwersytet Warszawski

2

100,0

2

Uniwersytet Warszawski

2

98,7

2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

4

96,1

3

Uniwersytet Wrocławski

4= Uniwersytet Gdański

2021

2020

1

2021

WSKAŹNIK
2021

Pedagogika

-

93,7

3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1

95,4

6

83,9

4 APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

5

91,0

4= Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

-

83,4

5 Uniwersytet Wrocławski

7

81,5

6= APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

3

81,3

6 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

6

79,7

6= Warszawski Uniwersytet Medyczny

10

79,4

7= ATH w Bielsku-Białej

12

73,6

8

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

3

76,7

7= Uniwersytet Gdański

9

73,2

9

Uniwersytet Śląski w Katowicach

5

72,3

8

73,0

-

67,6

13

69,1

10 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

9 SGGW w Warszawie
10 Uniwersytet Łódzki

11 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

8

62,2

11 Uniwersytet Śląski w Katowicach

9

65,9

12 Uniwersytet Łódzki

8

61,4

12 UKSW w Warszawie

10

64,9

13 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

14

59,2

13 Akademia WSB

3

62,9

14 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

11

57,0

14 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

14

61,4

15 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

12

51,5

15 Uniwersytet Szczeciński

15

59,0

16 Uniwersytet Szczeciński

14

49,4

16 Uniwersytet w Białymstoku

21

58,1

17 UHP im. Jana Długosza w Częstochowie

-

48,2

17= Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

15

53,3

18= Uniwersytet Rzeszowski

-

46,3

17= Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 19

53,2

18= Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

16

46,0

19= Akademia Ignatianum w Krakowie

23

51,8

20= Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

-

44,9

19= Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

23

51,3

20= Uniwersytet Zielonogórski

-

44,7

21 Politechnika Śląska

-

49,9

22 KUL Jana Pawła II w Lublinie

12

41,2

22= UHP im. Jana Długosza w Częstochowie

19

48,6

ADRIANA KOSTECKA,
pedagogika
specjalna, UAM
Niepełnosprawność intelektualna jest tematem wychodzącym coraz bardziej z cienia tabu. Ja
od najmłodszych lat brałam udział w wolontariatach, które wspierały osoby z niepełnosprawnością. Między innymi dlatego zdecydowałam się
pójść na pedagogikę specjalną i uważam, że to był
najlepszy wybór spośród wielu kierunków studiów na UAMie. Prowadzący zajęcia zawsze
przekazują nam wiedzę, która jest oparta na ich
własnych doświadczeniach, a nie stanowi jedynie
wiedzy czysto podręcznikowej. Spotkania z osobami z zewnątrz pozwalają o wiele lepiej zrozumieć realia pracy w szkole specjalnej, warsztatach terapii zajęciowej czy innych tego typu placówkach. Poza tym, w ramach przedmiotów
specjalistycznych, odbywały się także dodatkowe

22= Uniwersytet Opolski

15

48,5

24= Uniwersytet Rzeszowski

19

48,0

24= UPH w Siedlcach

27

47,9

24= Uniwersytet Zielonogórski

25

47,8

27 KUL Jana Pawła II

25

46,1

28 Dolnośląska Szkoła Wyższa

-

43,8

29 Akademia Pomorska w Słupsku

18

41,8

30= Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

26

40,6

30= Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

-

40,4

32 UTH im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

-

37,4

33 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 30

31,6

34 Politechnika Koszalińska

31

30,5

35 Akademia im. Jakuba z Paradyża

-

29,7

36 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

29

27,9

aktywności na przykład wyjścia do różnych placówek wspierających i edukujących osoby z niepełnosprawnością, gdzie na żywo mogliśmy zobaczyć jak przeprowadzane są konkretne zajęcia
oraz jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.
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KIERUNKI EKONOMICZNE

WSKAŹNIK
2021

1 Uniwersytet Warszawski

1

100,0

2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2

88,6

2021

2020

Ekonomia

3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

3

65,7

4= Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

4

63,0

4= Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

5

62,9

4= Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

6

62,7

7 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

6

59,9

8= SGGW w Warszawie

8

58,5

8= Uniwersytet Łódzki

8

58,4

10= Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

15

53,9

10= Politechnika Gdańska

11

53,8

10= Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

8

53,3

10= Uniwersytet Wrocławski

11

53,2

14 ZUT w Szczecinie

13

51,1

15 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

15

50,1

16 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

15

48,1

17= Uniwersytet Gdański

21

46,4

17= Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

14

46,2

17= Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 19

46,0

20= Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

18

43,5

20= KUL Jana Pawła II

24

43,5

22 Akademia Finansów i Biznesu Vistula

19

41,3

23 Uniwersytet Szczeciński

18

40,7

24 Politechnika Warszawska

-

39,0

25 Politechnika Koszalińska

31

38,0

26= UKSW w Warszawie

-

37,2

26= Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

26

36,9

28= Uniwersytet Rzeszowski

23

36,0

28= Uniwersytet w Białymstoku

30

35,9

30 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

25

35,2

31 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

28

33,4

32= Uniwersytet Opolski

27

31,8

32= Uniwersytet Zielonogórski

29

31,5

32= UTH im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

-

31,4

35 Politechnika Opolska

32

24,0

33

22,2

37 Politechnika Świętokrzyska

34

19,2



36 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
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2020

1

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1

100,0

2

Uniwersytet Warszawski

2

96,8

2021

WSKAŹNIK
2021

Finanse
i rachunkowość

3

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

3

93,2

4

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

4

85,8

5= Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

6

73,1

5= Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

5

73,0

7

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

-

72,1

8

Uniwersytet Łódzki

7

68,3

9= Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

14

63,5

9= Politechnika Częstochowska

13

63,5

11 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

18

62,4

12 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

8

61,4

13= Uniwersytet Gdański

9

58,2

13= Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

-

58,0

15 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

11

56,4

16 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

15

53,6

17= Uniwersytet Szczeciński

8

52,9

17= Akademia Finansów i Biznesu Vistula

8

52,8

19 Uniwersytet Rzeszowski

16

51,9

20= Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

16

48,6

20= Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

19

48,2

22 Politechnika Koszalińska

-

42,2

23 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

-

32,5

24 Akademia im. Jakuba z Paradyża

-

19,1

!

Przyjdź z DOBRĄ maturą!
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2020

WSKAŹNIK
2021

1= Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

3

100,0

1= Uniwersytet Warszawski

1

100,0

2021

EKONOMICZNE
104

Zarządzanie

3

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2

97,3

4

Politechnika Gdańska

5

88,9

5= Politechnika Poznańska

5

86,9

5= Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

-

86,4

7

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

3

84,9

8

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

8

83,1

9

Politechnika Warszawska

10

82,4

10 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

9

80,9

11 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

10

79,4

12= Akademia WSB

18

78,0

12= Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

10

77,9

14 Uniwersytet Łódzki

6

76,8

15 Politechnika Wrocławska

10

75,6

16 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

15

72,5

17= SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

-

71,4

17= Akademia Ekon.-Humanistyczna w Warszawie

23

71,4

19 Politechnika Łódzka

16

67,0

20= Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

21

65,7

20= Politechnika Śląska

19

65,6

20= Politechnika Częstochowska

16

65,4

20= Politechnika Lubelska

24

64,9

24 Akademia Finansów i Biznesu Vistula

20

63,6

25= Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

21

62,1

25= Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

23

61,7

25= Politechnika Rzeszowska

21

61,7

28 Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

30

61,1

29 Politechnika Białostocka

26

58,1

30= Uniwersytet Gdański

23

57,5

30= Politechnika Opolska

27

57,1

32= Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego

38

56,5

32= Uniwersytet Szczeciński

27

56,5

32= Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

30

56,0

32= Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

42

55,8

36= Uniwersytet w Białymstoku

35

55,2

36= ATH w Bielsku-Białej

36

54,8

38 Uniwersytet Zielonogórski

26

53,6

39= UPH w Siedlcach

30

52,7

39= Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

37

52,3

41 Akademia Pomorska w Słupsku

-

50,6

42 Politechnika Koszalińska

26

49,5

43 Uniwersytet Morski w Gdyni

40

47,6

44= Wojskowa Akademia Techniczna

43

46,5

44= Uniwersytet Technologiczno-Przyrod. w Bydgoszczy

41

46,3

SUPER WYDZIAŁ

Wydział Zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego

KONTAKT:
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
tel. 42 635 50 51
e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

rekrutacja.wz.uni.lodz.pl

ZARZĄDZAJ SWOJĄ KARIERĄ!
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UŁ TO JEDNA Z NAJPRĘŻNIEJ DZIAŁAJĄCYCH JEDNOSTEK UNIWERSYTETU
ŁÓDZKIEGO. DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT ISTNIENIA ZAOWOCOWAŁO WYKSZTAŁCENIEM PONAD DWUDZIESTU
SZEŚCIU TYSIĘCY SPECJALISTÓW W DZIEDZINACH NAUK O ZARZĄDZANIU I FINANSACH.
Wydział Zarządzania UŁ nieustannie się
zmienia i dopasowuje ofertę edukacyjną
do potrzeb rynkowych. To tutaj studenci zdobywają kompetencje menedżerskie, by rozwijać swoje własne pomysły na biznes lub pracować w największych międzynarodowych
korporacjach. Dzięki atmosferze współpracy
i przyjaźni, odkrywają swój osobisty potencjał
i znajdują własne ścieżki rozwoju. Pracownicy
Wydziału to ludzie pełni pasji, otwartości
na zmiany i wiary w możliwości innych.
Bogata oferta programowa Wydziału Zarządzania UŁ powstała w oparciu o konsultacje
z pracodawcami i praktykami gospodarczymi.
Na Wydziale działa Rada Biznesu, w skład
której wchodzą wiodące firmy rynku lokalnego i rynków międzynarodowych. Gwarantuje
to studentom kontakt z praktykami i specjalistami w swoich branżach. Natomiast po skończeniu studiów absolwenci mają możliwość

podejmowania pracy w firmach Partnerów.
Zajęcia na Wydziale prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia:
ograniczenie form wykładowych na rzecz
dyskusyjnych, prezentacyjnych, gier symulacyjnych; większa interaktywność; większe zaangażowanie studenta i nauczyciela.
Wydział Zarządzania UŁ posiada akredytacje międzynarodowych instytucji, które prowadzą do znacznego zwiększenia kompetencji studentów. Dzięki akredytacji ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)
studenci kierunku Rachunkowość oraz Rachunkowość i zarządzanie finansami są zwolnieni z wybranych egzaminów w ramach zdobywania certyfikatu ACCA. Akredytacja
IPMA (International Project Management Association) umożliwia studentom kierunku Zarządzanie dostęp do platformy wiedzy z zakresu zarządzanie projektami, a po ukończe-

CZY WIESZ, ŻE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UŁ:
• Otrzymał kategorię A wg MNiSW w ocenie parametrycznej jednostek naukowych
• Uzyskał najwyższą wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej
• Kształci według programów studiów dostosowanych do wymagań rynku pracy
• Posiada akredytacje międzynarodowych instytucji: ACCA, IPMA, CIMA, ELA, IACBE
• Współpracuje z biznesem (staże w firmach, szkolenia, praktyki)

niu studiów przystąpienie do oficjalnego egzaminu certyfikującego. Program CIMA umożliwia studentom kierunku Management and Finance zdobycie Certificate in Business Accounting, uzyskiwanie zwolnień z egzaminów
CIMA oraz potwierdzenie wiedzy w trakcie
egzaminów odbywających się poza Uczelnią
w wystandaryzowanych Centrach Egzaminacyjnych Pearson Vue.
Kierunek Logistyka otrzymał akredytację
na zgodność ze standardami ELA (European
Logistics Association).
Absolwenci studiów I i II stopnia mogą ubiegać się o certyfikat European Junior Logistician
oraz European Senior Logistician.
Kierunek Business Management uzyskał prestiżową, amerykańską akredytację przyznawaną przez lidera akredytacji dla programów
edukacji biznesowej International Accreditation Council for Business Education – IACBE.

• Wyróżnia się aktywnym życiem studenckim (kilkanaście kół naukowych)
• Organizuje konferencje, warsztaty, spotkania, wykłady praktyków biznesu
• Realizuje programy wymiany międzynarodowej (kilkadziesiąt uczelni
partnerskich)
• Posiada doskonałą infrastrukturę, zmodernizowane aule, strefy wypoczynku
• Udostępnia studentom aplikacje mobilną WZmobi
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KIERUNKI ŚCISŁE

Chemia

Matematyka

2020

2021

2020

WSKAŹNIK
2021

2021

2020

WSKAŹNIK
2021

1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1

100,0

1

Uniwersytet Warszawski

1

100,0

1

Uniwersytet Warszawski

1

100,0

2 Uniwersytet Warszawski

2

96,9

2

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2

82,5

2

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2

80,6

2021

WSKAŹNIK
2021

Fizyka

3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3

80,2

3

Uniwersytet w Białymstoku

6

74,8

3

Politechnika Warszawska

3

76,5

4 Uniwersytet Wrocławski

78,9

4

Uniwersytet Zielonogórski

5

70,8

4

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

5

68,7

3

5 Politechnika Gdańska

6

71,5

5

Uniwersytet Wrocławski

5

64,8

5= Politechnika Wrocławska

4

66,1

6 Politechnika Łódzka

7

67,7

6

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3

64,2

5= Politechnika Łódzka

7

66,0

7 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

9

66,0

7

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

3

63,1

5= Uniwersytet Wrocławski

6

65,7

8 UKSW w Warszawie

7

64,1

8

UHP im. Jana Długosza w Częstochowie

11

51,2

8

Politechnika Gdańska

8

56,7

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

9= Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 13

62,5

9

Uniwersytet Opolski

13

48,3

9

8

50,7

9= Uniwersytet Śląski w Katowicach

62,2

10 Uniwersytet Szczeciński

13

47,0

10= Politechnika Poznańska

11

49,1

10

11 Uniwersytet Gdański

9

61,5

11 Uniwersytet Gdański

9

46,3

10= Uniwersytet Śląski w Katowicach

10

48,8

12 Uniwersytet Łódzki

13

59,7

12= Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

13

45,5

12 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 12

47,8

13= Politechnika Poznańska

10

59,0

12= Uniwersytet Rzeszowski

16

45,4

13 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

11

47,0

13= UHP im. Jana Długosza w Częstochowie

12

59,0

14 Uniwersytet Łódzki

8

43,8

14= Politechnika Śląska

12

46,3

15= Uniwersytet w Białymstoku

17

57,5

15 Uniwersytet Śląski w Katowicach

10

43,1

14= Uniwersytet Zielonogórski

11

45,8

15= Politechnika Śląska

17

57,0

16 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

11

39,8

14= Uniwersytet Gdański

20

45,5

17 WAT im. Jarosława Dąbrowskiego

16

55,6

14= Uniwersytet Szczeciński

16

45,5

18 Uniwersytet Opolski

19

48,7

14= Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

18

45,0
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2020

1

100,0

2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2

71,0

3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

3

56,5

4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

4

52,8

5 Uniwersytet Wrocławski

5

42,9

2021

WSKAŹNIK
2021

Astronomia
1 Uniwersytet Warszawski

Informatyka
2020

1

Uniwersytet Warszawski

1

100,0

2

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

3

78,1

2021

WSKAŹNIK
2021

(mgr)

3

Uniwersytet Wrocławski

1

72,5

4

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

5

57,5

5= Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

9

55,3

5= Akademia WSB

6

55,2

7

Uniwersytet Łódzki

10

54,1

8

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

10

52,6

9

Uniwersytet Gdański

8

51,7

10 Uniwersytet w Białymstoku

18

45,6

11 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

16

44,5

12= Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

10

43,9

12= Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

11

43,6

12= ATH w Bielsku-Białej

15

43,2

12= Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

11

42,9

16 Uniwersytet Opolski

-

42,1

17 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 17

40,4

18 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

17

39,5

19 Uniwersytet Szczeciński

14

36,5

20 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

24

34,2

21 Uniwersytet Rzeszowski

20

33,4

22 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

22

32,6

Wybierz swój
Salon
i dobrze zdaj

maturę
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KIERUNKI PRZYRODNICZE

Biologia

1 Uniwersytet Warszawski

2

99,7

2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2

96,7

3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3

88,3

3 Uniwersytet Śląski w Katowicach

2

89,8

8

77,1

4 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4

87,6

4

76,4

5 Uniwersytet Wrocławski

5

75,8

4

73,1

6 Uniwersytet Szczeciński

6

74,6

11

72,5

WSKAŹNIK
2021

1

100,0

100,0

1= Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1= Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1

99,7

1= Uniwersytet Warszawski

3 Uniwersytet Wrocławski

4

89,7

4 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3

82,2

4 Uniwersytet Łódzki

5 Uniwersytet Gdański

4

76,8

5 Uniwersytet Gdański

6 UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

7

70,7

6 SGGW w Warszawie

7 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

8

69,4

7= Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

8 Uniwersytet Medyczny w Łodzi

13

68,2

7= Uniwersytet Wrocławski

6

72,4

9 Uniwersytet Łódzki

10

65,8

7= Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

7

72,4

10 Uniwersytet Zielonogórski

13

62,9

10= Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

-

65,5

11= Uniwersytet Rzeszowski

12

60,7

10= Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

23

65,3

11= Uniwersytet Szczeciński

9

60,6

12

Uniwersytet Śląski w Katowicach

9

63,4

13 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

8

59,3

13

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

10

61,7

1= Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1= Uniwersytet Warszawski

2

99,5

Ochrona
środowiska
2021

1= Uniwersytet Warszawski

2021

2

2021

2021

100,0

WSKAŹNIK
2021

1

2020

100,0

2020

1

WSKAŹNIK
2021

WSKAŹNIK
2021

Geologia

2020

(mgr)

2020

Biotechnologia

14 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 17

57,3

14

Uniwersytet w Białymstoku

17

59,2

15 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

54,8

15

UKSW w Warszawie

15

57,0

3

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2

92,6

4

Uniwersytet Gdański

5

89,1

Uniwersytet Wrocławski

13

16 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

21

53,7

16= Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 17

56,4

17 Uniwersytet Śląski w Katowicach

16

52,9

16= Uniwersytet Rzeszowski

56,3

5

5

85,4

11

78,7

11

18 UHP im. Jana Długosza w Częstochowie

12

51,9

16= Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 11

56,3

6= Uniwersytet Łódzki

19 ZUT w Szczecinie

17

51,0

16= Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

56,0

6= Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

8

78,7

15

55,0

8

Politechnika Warszawska

4

76,5

15

54,3

9

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

10

68,8

13

68,1

20 KUL Jana Pawła II

23

50,1

20

21 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

25

47,3

21= Uniwersytet Opolski

22 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 24

WSKAŹNIK
2021

1= Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2

100,0

1= Uniwersytet Warszawski

1

99,6

3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

3

93,5

4 Uniwersytet Wrocławski

4

77,1

5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

5

74,7

6 Uniwersytet Gdański

6

71,1

7= Uniwersytet Łódzki

7

68,3

7= Uniwersytet Śląski w Katowicach

6

67,9

2021

2020

Geografia

46,5

10

62,3

10 Uniwersytet Szczeciński

9 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

6

59,9

11 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

11

56,4

12 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 12

52,0

13 Akademia Pomorska w Słupsku

13

46,5

14 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 14

44,8
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Uniwersytet Szczeciński

9

21= Akademia Pomorska w Słupsku

15

53,9

10 Uniwersytet Śląski w Katowicach

23

17

52,6

11= Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

7

67,3

11= Uniwersytet Szczeciński

-

67,1

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

24

Uniwersytet Zielonogórski

17

48,2

25

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

24

45,9

13= Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

13

66,1

45,2

13= Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

13

65,7

15 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

18

64,9

16 Politechnika Wrocławska

17

63,6

17 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

11

63,0

18 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

21

57,0

26

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

24

SALON
MATURZYSTÓW
Perspektywy 2021

19 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

20

55,1

20= Uniwersytet Opolski

22

52,9

20= Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

23

52,5

22 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

24

48,7

24

44,5

Wybierz
swój Salon i dobrze zdaj
23 Uniwersytet Rzeszowski

matur
maturę

SUPER WYDZIAŁ

Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu

KONTAKT:
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6
61-614 Poznań
tel.: 61 829 55 56
facebook.com/biologiaUAM
facebook.com/BiologiaiZdrowieCzlowiekaWB/

biologia.amu.edu.pl

BIO-MOŻLIWOŚCI na przyszłość
NAUKI BIOLOGICZNE TO DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCA SIĘ DYSCYPLINA WPŁYWAJĄCA NA
NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY ŻYCIA NA ZIEMI. WYDZIAŁ BIOLOGII UAM PROPONUJE ATRAKCYJNĄ
I ZRÓŻNICOWANĄ OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ NA WSZYSTKICH POZIOMACH KSZTAŁCENIA, ZARÓWNO
W JĘZYKU POLSKIM JAK I ANGIELSKIM.
Kandydaci na studia mogą wybierać
wśród 10 kierunków studiów I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Biologii. Oferta edukacyjna jest stale dostosowywana do potrzeb
rynku pracy W roku 2021/2022 uruchomiamy
dwa nowe kierunki studiów: Nauczanie biologii i przyrody, na którym kształcić się będą
przyszli nauczyciele biologii i przyrody, oraz
Bioinformatyka, który umożliwi studentom
rozwijanie indywidualnych zainteresowań
w ramach wybranych ścieżek jak bioinformatyka sekwencji i analiza danych pochodzących
z sekwencjonowania nowej generacji, bioinformatyka strukturalna, czy też projektowanie
i tworzenie oprogramowania bioinformatycznego. Koncepcja i program studiów kierunku
Biologia i zdrowia człowieka powstały w porozumieniu z pracodawcami, aby wypełnić zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie

ochrony i wspomagania zdrowia ludzi i zdrowia środowiskowego. Studia I stopnia na kierunku Biologia pozwalają na uzyskanie rzetelnej wiedzy z zakresu nauk biologicznych,
a na studiach II stopnia studenci rozwijają swoje zainteresowania w ramach wybranej specjalności, jak biologia molekularna, biologia
komórki i organizmu czy biologia człowieka.
Studiowanie kierunku Biotechnologia daje
umiejętności pozwalające na rozwiązywanie
problemów na styku współczesnej biologii,
medycyny, farmakologii oraz technologii,
w tym również w wymiarze nano. Studenci
studiów II stopnia mogą kontynuować studia
w ramach angielskojęzycznej Biotechnology
lub studiach polskojęzycznych. Na kierunku
Ochrona Środowiska, studenci poznają strategie i metody ochrony i kształtowania środowiska oraz antropogeniczne przekształcenia

CZY WIESZ, ŻE...

• Wydział Biologii- kategoria A+ w ocenie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzonej przez MNiSW
• ponad 50 wyszkolonych tutorów akademickich
• doskonała kadra i nowoczesne laboratoria
• kontakty naukowe z wybitnymi uczonymi i instytucjami naukowymi z całego świata

• Ochrona Środowiska – I miejsce w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2021
• Biologia – III miejsce w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2021
• kierunki Biologia i Biotechnologia – certyfikat
„Studia z Przyszłością 2021”

środowiska przyrodniczego. Program angielskojęzycznych studiów Environmental protection obejmuje tematykę ochrony środowiska i zrównoważanego rozwoju oraz naukowe, prawne i ekonomiczne podstawy ochrony środowiska przyrodniczego. Studenci studiów II stopnia na kierunku Neurobiologia
poznają mechanizmy funkcjonowania mózgu,
w tym chorób układu nerwowego oraz możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w terapii eksperymentalnej. Studia prowadzone są
we współpracy z poznańskimi uczelniami:
Uniwersytetem Medycznym, Akademią Wychowania Fizycznego i Uniwersytetem Przyrodniczym. Studia II stopnia na kierunku
Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna prowadzimy wspólnie z Wydziałem Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu.
• program ERASMUS+ to oferta kształcenia na 92
uniwersytetach z całej Europy
• liczne sekcja Koła Naukowego Przyrodników dają
studentom możliwość rozwijania własnej aktywności badawczej
• Kurs Biologii Tropikalnej w Ugandzie
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SUPER WYDZIAŁ

Kolegium Nauk Przyrodniczych
Uniwersytetu Rzeszowskiego

KONTAKT:
ul. Stanisława Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
tel.: 17 851 85 31
e-mail: kolegium.cn@ur.edu.pl
ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych
facebook.com/kolegium.cn

ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych

STUDIA W KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH
to dobra inwestycja w przyszłość!
NASZA MISJA I CEL TO ZAPEWNIENIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU NAUKOWEGO, KULTURALNEGO
I SPOŁECZNEGO STUDENTÓW. KSZTAŁCIMY ODPOWIEDZIALNYCH I AMBITNYCH LUDZI Z PASJĄ.
Kolegium Nauk Przyrodniczych UR wyróżnia wysoki standard kształcenia na kierunkach
przyrodniczych, technicznych, ścisłych i rolniczych. Nieustannie budujemy potencjał dydaktyczny, żeby efektywniej przekazywać Wam
zdobytą wiedzę. Rynek pracy poszukuje specjalistów posiadających wiedzę o nowoczesnych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach. Z nami możesz stać się jednym z nich.
W Kolegium Nauk Przyrodniczych możesz
studiować na jednych z najbardziej przyszłościowych kierunków studiów. Wśród nich są:
agroleśnictwo, architektura krajobrazu,
biologia, biotechnologia, fizyka, informatyka, informatyka i ekonometria, inżynieria materiałowa, logistyka w sektorze rolno-spożywczym, matematyka, mechatronika, ochrona środowiska, odnawialne
źródła energii i gospodarka odpadami,
rolnictwo, systemy diagnostyczne w me-

dycynie, technologia żywności i żywienia
człowieka.
W roku 2021 kierunki: biotechnologia oraz
systemy diagnostyczne w medycynie uzyskały
Znak Jakości „Studia z przyszłością”.
Najzdolniejszym studentom oferujemy indywidualny tok studiów, wyjazdy na staże do prestiżowych ośrodków naukowych oraz współpracę w realizacji badań z naukowcami o światowej renomie – dzięki temu rokrocznie nasi
studenci zostają stypendystami Ministra.
W ramach Kolegium Nauk Przyrodniczych
funkcjonuje 14 studenckich kół naukowych,
w tym: SKN Biotechnologii,, BIO-TECH”, SKN
Fizyków, SKN Inżynierii Materiałowej „Nanotechnik”, SKN Mechatroniki „Mechatron”,
SKN Przyrodników, SKN Technologów Żywności „Ferment”. Członkowie kół naukowych
czynnie uczestniczą w pracach badawczych,
konferencjach oraz konkursach, wyjeżdżają

CZY WIESZ, ŻE...

• Kolegium Nauk Przyrodniczych UR oferuje studentom
dostęp do infrastruktury wyposażonej w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą i umożliwia im
udział w pracach badawczych prowadzonych we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi,
• Kolegium Nauk Przyrodniczych UR ściśle współpracuje z Podkarpackim Centrum Innowacji Sp. z o. o.,
rezultatem czego są liczne granty naukowo-badawcze a studenci uczestniczą w badaniach w ramach
Akademii ProtoLab.

• Kolegium Nauk Przyrodniczych UR powstało
w 2019 roku z połączenia trzech prężnie działających wydziałów: Wydziału Biologiczno-Rolniczego,
Wydziału Biotechnologii oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
• Budynki dydaktyczne Kolegium mieszczą się głównie
w obrębie dwóch kampusów: Kampusu Rejtana i Kampusu Zalesie, gdzie w bliskiej odległości znajdują się Domy studenta
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na obozy naukowe. Jeżeli jesteś entuzjastą
nauk przyrodniczych lub technicznych to
z pewnością znajdziesz coś dla siebie.
Kolegium Nauk Przyrodniczych od lat
współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami
i instytucjami z Podkarpacia. Dzięki tej współpracy na bieżąco dostosowujemy programy
kierunków studiów do potrzeb rynku pracy,
a także zapewniamy możliwość odbywania
praktyk i staży studenckich w znaczących
i prężnie rozwijających się firmach, takich jak:
Nestle Polska S.A., OPTeam S A., BorgWarner,
i firm należących do Doliny Lotniczej m.in.
MTU Aero Engines Polska i Pratt & Whitney
Rzeszów.
Z nami możesz studiować za granicą! Wyjedziesz na studia w ramach międzynarodowej
wymiany akademickiej Erasmus+ do jednej
z wielu uczelni na świecie, będziesz uczestnikiem międzynarodowej szkoły letniej w ramach programu CEEPUS.
Na naszej uczelni poznasz znaczenie tajemniczego słowa „KultURalia”, sprawdzisz czy
przetrwasz „Noc Planszówek”, pobiegniesz
w „BiegUR” i przeżyjesz „Noc Biologów”.
Oddajemy do Waszej dyspozycji kadrę wybitnych naukowców i dydaktyków, nowoczesną infrastrukturę i świetnie wyposażone laboratoria. Studia w Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego to dobra
inwestycja w Twoją przyszłość!

SUPER WYDZIAŁ

Wydział Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński

KONTAKT:
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Sekretariat ds. ogólnych:
+48 12 664 60 02
Sekretariat ds. studenckich:
+48 12 664 60 00
fax: +48 12 664 69 02
e-mail: sekretariat.wbbib@uj.edu.pl

wbbib.uj.edu.pl

ZBUDUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

na solidnych podstawach

INTERDYSCYPLINARNE PROGRAMY KSZTAŁCENIA BARDZO DOBRZE OCENIONE PRZEZ PRACODAWCÓW.
ŚCISŁE ŁĄCZENIE WIEDZY TEORETYCZNEJ Z PRAKTYKĄ. WYBÓR PRZEDMIOTÓW ZGODNIE
Z INDYWIDUALNYMI ZAINTERESOWANIAMI STUDENTÓW. WYKŁADY I ĆWICZENIA UZUPEŁNIANE NA
BIEŻĄCO O AKTUALNE INFORMACJE I TECHNIKI BADAWCZE. Z TEGO JESTEŚMY DUMNI!
Nasza oferta dydaktyczna dla licealistów to
cztery kierunki: BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA, BIOINFORMATYKA, BIOCHEMIA oraz BIOTECHNOLOGIA. Wszystkie wywodzą się z biologii,
lecz wraz z pogłębianiem się wiedzy na temat
funkcjonowania organizmów żywych przekształciły się w osobne dyscypliny. Odkrycia
oraz wynalazki, których autorami są biochemicy, biofizycy, biotechnolodzy i bioinformatycy
na naszych oczach rewolucjonizują medycynę,
diagnostykę chorób, projektowanie i produkcję leków, kosmetologię, kryminalistykę,
ochronę środowiska, rolnictwo oraz produkcję paliw. W chwili obecnej sektor life science
to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijają-

cych się obszarów gospodarki i rosnący rynek
pracy dla wysokiej klasy specjalistów.
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się
w ścisłej czołówce ośrodków badawczych
i dydaktycznych w kraju (został m.in. wyróżniony najwyższą kategorię A+ oraz statusem
KNOW – Krajowego Naukowego Ośrodka
Wiodącego). O jego pozycji decydują pracujący tu ludzie – świetni naukowcy, nauczyciele
akademiccy z pasją oraz ambitni doktoranci.
Dzięki umiejętnemu pozyskiwaniu funduszy
z krajowych i europejskich programów na badania i rozwój, WBBiB może zaoferować swoim studentom interesujące zajęcia, nieograniczony dostęp do nowoczesnego sprzętu oraz

CZY WIESZ, ŻE...

pomysłów naukowych. W czasie pracy nad projektem studenci nie tylko realizują swoje pasje, ale też
uczą się planować wydatki i zarządzać czasem.
• Kierunek BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA łącząc pogłębioną wiedzę z zakresu
nauk ścisłych i biologicznych daje studentom dużą
elastyczność w wyborze ścieżki kariery zawodowej.
• W Polsce BIOCHEMIĘ można studiować tylko na
WBBiB. Inne uczelnie nie mają w swej ofercie takiego kierunku.

• Przed podjęciem decyzji o wyborze studiów, możesz odwiedzić WBBiB, wziąć udział w wykładach
i pokazach organizowanych specjalnie dla licealistów, porozmawiać ze studentami i wykładowcami
oraz zobaczyć nasze laboratoria (szczegóły na:
www.wbbib.uj.edu.pl/dla-szkol).
• Co roku na WBBiB organizowany jest konkurs
na Studenckie Minigranty Badawcze. Zwycięskie
zespoły otrzymują do 10 tys. zł na realizację własnych

udział w realizacji projektów, poświęconych
najbardziej aktualnym problemom w obszarze
nauk biologicznych. Za sprawą rozbudowanej
sieci kontaktów międzynarodowych, studenci
mogą wyjeżdżać na staże naukowe, brać
udział w wykładach prowadzonych przez zagranicznych gości, a także uczestniczyć w ciekawych konferencjach i warsztatach.
Przykładamy dużą wagę do tego, by nasi wychowankowie nauczyli się zdobywać i analizować informacje. Stwarzamy doskonałe warunki
do nabywania cennych, laboratoryjnych umiejętności praktycznych. Stawiamy na samodzielne myślenie, odpowiedzialność i pracę zespołową. Wszystko to sprawia, że absolwenci WBBiB
cieszą się bardzo dobrą opinią u pracodawców.
• Już 8 razy z rzędu (w latach 2014-2021) BIOTECHNOLOGIA na WBBiB zajęła I miejsce w rankingu kierunków opracowywanym przez „Perspektywy”.
• Od 2019 roku na WBBiB można studiować
BIOINFORMATYKĘ. To przyszłościowy kierunek,
uruchomiony w odpowiedzi na zapotrzebowanie
rynku na specjalistów od programowania, analizy
danych biologicznych i biomedycznych, modelowania komputerowego makrocząsteczek, symulacji
procesów biologicznych.
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KIERUNKI ROLNICZE, LEŚNE I WETERYNARYJNE

2020

1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1

100,0

2 SGGW w Warszawie

2

95,9

3 UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

4

94,8

4 Uniwersytet Medyczny w Łodzi

7

89,1

5 Warszawski Uniwersytet Medyczny

3

86,7

6 Gdański Uniwersytet Medyczny

5

76,6

7 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

4

75,2

8 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

8

73,3

2021

WSKAŹNIK
2021

Dietetyka

9 UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
10 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

8

71,0

13

61,5

11 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

11

59,3

12= Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

13

58,1

12= Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

16

57,8

14= Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

11

53,9

14= AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

8

53,6

16 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

17

52,8

17 Uniwersytet Rzeszowski

15

51,7

18 UPH w Siedlcach

18

44,0

2020

1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

1

100,0

2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2

95,7

3 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

3

90,9

4 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

4

77,7

5 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

5

77,1

6 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

6

69,6

2021

WSKAŹNIK
2021

Kierunki
rolnicze i leśne

112

7 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

8

57,1

8 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

7

55,8

9 Uniwersytet Rzeszowski

9

52,0

10 UPH w Siedlcach

10

45,6

11 Politechnika Białostocka

-

43,7

2020

WSKAŹNIK
2021

1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

1

100,0

2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2

93,9

2 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2

99,4

3 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

2

92,5

3 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

3

94,4

100,0

1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2 Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

2

91,2

2021

1

2021

2020

100,0

2020

1

1 SGGW w Warszawie

2021

Weterynaria

WSKAŹNIK
2021

Kierunki
o żywieniu
i żywności

WSKAŹNIK
2021

Architektura
krajobrazu

3 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

3

77,9

4 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

4

74,0

4 Politechnika Łódzka

4

78,9

4 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

4

88,2

5

76,9

5 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

5

79,6

5

74,8

6 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

-

68,3

7 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

6

66,1

5 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

5

70,3

6 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

7 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

6

62,6

7 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

7

70,5

8 ZUT w Szczecinie

8

58,2

8 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

8

59,6

9 Uniwersytet Opolski

8

57,4

9= Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

10

55,1

10 Uniwersytet Rzeszowski

9

54,6

9= Uniwersytet Rzeszowski

8

54,6

11 KUL Jana Pawła II

12

51,7

11= UHP im. Jana Długosza w Częstochowie

-

46,4

12 Politechnika Białostocka

11

51,1

11= Politechnika Koszalińska

11

45,9

MACIEJ
NIELIPIŃSKI
biotechnologia
Politechnika
Łódzka
Uważam, że studia na kierunku biotechnologia są zarówno dla tych, którzy już
wiedzą co chcą robić po studiach, jak i dla tych
którzy wciąż szukają dla siebie celu. Chcesz zajmować się produkcją leków? Badaniem lub produkcją żywności lub produktów fermentacji?
A może interesują Cię sprawy związane z rolnictwem? Albo biopaliwa? To wszystko to biotechnologia i studiując ją poznasz podstawy teoretyczne oraz praktyczne procesów wykorzystywanych w każdej z tych branż. Spowodowane to
jest ogromną interdyscyplinarnością biotechnologii jako nauki, a co za tym idzie również studiów. Dzięki temu studiując poznaje się zagadnienia z zakresu chemii – zarówno nieorganicznej jak i organicznej, fizyki, szeroko pojętych
przedmiotów inżynierskich oraz oczywiście biochemii i mikrobiologii. Takie przygotowanie pozwala na wykorzystanie ogromnych i wciąż rosnących możliwości biotechnologii. Całą tę wiedzę pomogą Ci przyswoić wykładowcy, posiadający duże doświadczenie w pracy w przemyśle.
Dla osób które chcą „wyciągnąć” ze studiów
jeszcze więcej – na wydziale działają 3 koła naukowe realizujące projekty naukowe
przy wsparciu pracowników wydziału.

PATRYCJA
CIBOROWSKA,
zootechnika,
SGGW

Zootechnika
2020

70,6

WSKAŹNIK
2021

5

1 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

1

100,0

2 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2

93,9

3 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

3

83,6

4 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

5

80,3

5 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

4

75,1

6 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

6

2021

5 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

5 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

73,8
Z wykształcenia jestem
7 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
7 63,3
muzykiem i jako muzyk pracuję, ale – kocham także zwierzęta! Wiedziałam,
8 Uniwersytet Technologiczno-Przyrod. w Bydgoszczy 7 59,4
że na weterynarię raczej się nie dostanę. Przystę9 Uniwersytet Przyrodniczo-Human. w Siedlcach
7 55,0
pując do „planu B”, zapytałam znajomą, która studiuje zootechnikę, o co w tym właściwie chodzi!
Gdyby nie ona, to nawet nie miałabym pojęcia, że istnieje taki kierunek – UPS! Zaryzykowałam. Wybrałam Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Jestem teraz pewna, że to był jeden z moich najlepszych wyborów w życiu. Na Uczelni pracują niesamowite osoby, o ogromnej wiedzy naukowej i praktycznej, motywują do działania i pomagają
obrać właściwą drogę. Nauczyłam się zasad chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, wiem, jak odpowiednio się nimi zajmować, jak je rozmnażać, żywić i dbać o ich środowisko. Najbardziej interesują mnie
zagadnienia związane z hodowlą i dobrostanem drobiu oraz bydła. Dzięki wiedzy o produktach pochodzenia zwierzęcego stałam się naprawdę „świadomym konsumentem”.
Największe zaskoczenie? W momencie, gdy dowiedziałam się, że czeka mnie statystyka matematyczna,
metody hodowlane z dużą ilością obliczeń, pomyślałam: ojej, chyba jednak odpadnę! Na szczęście zajęcia
były na tyle przystępne, że…teraz uwielbiam te obliczenia (choć zdarzają się momenty trudne i pełne
zwątpienia!)  Na zootechnice na SGGW najtrudniejsze są pierwsze 3 semestry, w czasie których studiujemy biochemię, fizjologię i anatomię zwierząt, genetykę, mikrobiologię – ale już wiem, że są one po prostu niezbędne w zawodzie zootechnika.
Moją wielką przygodą jest Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich. Działając w nim można połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką. Daje wsparcie przy finansowaniu pomysłu, udostępnia fermy
należące do Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory do prowadzenia badań i obserwacji
dotyczących np. efektów stosowania dodatków do pasz, czy wzbogacenia środowiska o pewien czynnik
łagodzący stres. Poznaję zawód, ludzi z pasją, więc pokochałam zootechnikę jeszcze bardziej. Możemy
współpracować ze sobą w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, pisać prace przeglądowe, nawiązywać
kontakt z fachowcami z branży.
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1

100,0

2 Gdański Uniwersytet Medyczny

2

84,9

3 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

2

84,1

4 Warszawski Uniwersytet Medyczny

4

82,2

5 Uniwersytet Medyczny w Łodzi

10

80,6

6 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

5

75,9

70,1

7 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

6

72,5

65,8

8 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

6

70,3

8

63,8

9 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

9

67,3

10 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

10

61,0

10 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

6

65,6

11 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

9

52,0

11 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

9

64,0

12 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

12

55,4

1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2 Warszawski Uniwersytet Medyczny

4

97,5

85,0

3 UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2

96,5

82,1

4 Uniwersytet Medyczny w Łodzi

6

90,8

2

80,7

5 UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

5

88,2

5= Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

4

80,4

6 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

7

80,0

7 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

6

75,9

7 Gdański Uniwersytet Medyczny

3

8 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

8

69,7

8 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

11

9 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

4

68,6

9 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

10 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

10

61,9

11 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

13

59,2

12 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

12

53,3

13 Uniwersytet Opolski

-

51,6

14 Uniwersytet Rzeszowski

10

47,9

1

100,0

1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

2

92,8

3 Uniwersytet Medyczny w Łodzi

9

4 Gdański Uniwersytet Medyczny

4

5= Warszawski Uniwersytet Medyczny

2021

1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
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2020

WSKAŹNIK
2021

1

100,0

1

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

1

100,0

1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1

100,0

2 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

2

82,5

2

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

2

87,2

2 Uniwersytet Medyczny w Łodzi

3

80,2

3 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

3

75,1

3

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

5

79,2

3 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2

77,9

4 Warszawski Uniwersytet Medyczny

3

72,1

4

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

8

77,5

4 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

5

73,5

2021

2020

WSKAŹNIK
2021

1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2021

2021

Kosmetologia

WSKAŹNIK
2021

Fizjoterapia

2020

Kierunek
lekarskodentystyczny

5 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

4

71,2

5

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

3

76,2

5 Uniwersytet Opolski

-

72,3

6= Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

4

70,5

6

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

5

74,9

6= Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

7

67,5

6= Gdański Uniwersytet Medyczny

6

70,0

7

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

7

73,9

6= Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

3

67,5

8 Uniwersytet Medyczny w Łodzi

9

64,7

8

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

14

73,1

6= Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

5

67,4

8

61,0

9

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

4

69,9

6= Uniwersytet Humanistyczno-Przyrod. w Częstochowie

-

67,0

10

58,5

10 Gdański Uniwersytet Medyczny

11

68,9

10 Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

10

57,6

9

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

10 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

55,9

9

55,1

13 Uniwersytet Medyczny w Łodzi

17

63,7

13 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

11

50,4

14= Uniwersytet Rzeszowski

10

58,9

14= Politechnika Opolska

14

58,6

14= Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

-

58,4

1

100,0

17 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

11

57,6

2 Gdański Uniwersytet Medyczny

3

82,1

18 UHP im. Jana Długosza w Częstochowie

-

52,9

3 Warszawski Uniwersytet Medyczny

2

79,4

19 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

16

52,2

4= Uniwersytet Medyczny w Lublinie

5

73,5

20 Uniwersytet Opolski

-

51,0

1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1

100,0

4= Uniwersytet Medyczny w Łodzi

7

73,1

21 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

-

47,7

2 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

2

77,3

22 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

-

43,7

3 Uniwersytet Medyczny w Łodzi

7

73,8

4 Gdański Uniwersytet Medyczny

5

71,1

2021

1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2020

7

12 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

WSKAŹNIK
2021

11 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

2021

66,9
65,0

WSKAŹNIK
2021

8
11

2020

Farmacja

11 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
12 Warszawski Uniwersytet Medyczny

Pielęgniarstwo

6= Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

9

71,5

6= Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

4

71,2

23 Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego

-

41,1

8 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

7

66,9

24 Akademia WSB

-

40,5

5 Warszawski Uniwersytet Medyczny

4

69,7

9 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

6

63,2

25= Uniwersytet Medyczny w Lublinie

18

39,2

6 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

8

62,5

10 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

11

60,6

25= Akademia Pomorska w Słupsku

-

39,1

7 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

5

61,5

11 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

9

59,1

18

33,5

8= Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3

60,6

-

25,3

8= Uniwersytet Zielonogórski

-

60,5

21,6

10 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

9

59,1

11 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

13

54,3

12 Uniwersytet Rzeszowski

8

50,9

27 Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi
28 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
29 Akademia Kaliska im. prez. St. Wojciechowskiego

-

DAMIAN DURYS, fizjoterapia, kierunek lekarski,
PUM w Szczecinie
Studiując na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie zrozumiałem, jak wiele dla mnie znaczy kontakt z drugim człowiekiem. Studia
medyczne cechuje ogrom wiedzy, którą trzeba przyswoić w krótkim czasie.
Jednak bez obaw. Przez pierwsze lata korzystamy z rozmaitych technik nauki,
ułatwiających zapamiętywanie. Z czasem ograniczenia stają się mniej uciążliwe i zaczynamy wiedzę
wykorzystywać w praktyce. Oczywiście to, jak będzie wyglądać życie studenta medycyny zależy w dużej mierze od niego samego. Ja – będąc studentem fizjoterapii i kierunku lekarskiego – zrozumiałem,
jak ważne dla mnie są cierpliwość, empatia, elastyczność, niesamowita samodyscyplina i odpowiedzialność. Te cechy nie tylko ułatwiają uczenie się, ale przede wszystkim są ważne w relacji z pacjentem.
Czy wszystko jestem w stanie przeczytać w książkach lub odnaleźć w różnorodnych poradnikach?
Oczywiście, że nie. Wiele ważnych informacji wyniosłem z setek rozmów z pracownikami dydaktycznymi, naukowymi, koleżankami i kolegami z PUM i nie tylko naszej uczelni.

13= Uniwersytet Opolski

-

50,0

13= Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

11

49,5

13= Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

15

49,4

16 Akademia Pomorska w Słupsku

-

47,9

17= ATH w Bielsku-Białej

-

46,7

17= Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

14

46,6

19 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

-

43,9

20 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 11

42,3

21 Akademia Kaliska im. prez. St. Wojciechowskiego

16

32,4

22 Uniwersytet Technologiczno-Human. w Radomiu

-

28,0
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2021

2020

WSKAŹNIK
2021

100,0

2020

1

100,0

1

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

18

83,1

2

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

1

91,4

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

11

80,7

3

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

8

83,1

4

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

21

77,1

4

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

4

77,3

5

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

4

74,0

5

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

3

75,0

1

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2
3

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

6= Uniwersytet Wrocławski

-

70,9

6= Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

6

68,8

6= Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

9

70,4

6= Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

6

68,3

8= Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

5

68,6

8

Uniwersytet Szczeciński

5

66,3

8= Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

5

68,6

9

Politechnika Opolska

10

60,5

8= Uniwersytet Łódzki

2

68,5

10= Uniwersytet Rzeszowski

9

57,5

11= Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

17

67,7

10= Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

-

57,3

11= Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

5

67,5

10= UPH im. Jana Długosza w Częstochowie

10

56,8

11= Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

12

67,2

13 Uniwersytet Zielonogórski

11

48,4

14 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

11

62,7

14 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

-

35,0

15 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

11

61,7

15 Akademia Kaliska im. prez. St. Wojciechowskiego

13

22,9

16 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

20

61,1

17 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

18

59,4

18= Uniwersytet Szczeciński

3

58,4

18= Uniwersytet Rzeszowski

22

58,4

20= Uniwersytet Śląski w Katowicach

-

56,7

20= Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

9

56,3

22 Politechnika Opolska

11

54,3

1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

23= Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

12

49,6

23= UPH w Siedlcach

-

49,5

23= UPH im. Jana Długosza w Częstochowie

WSKAŹNIK
2021

1

100,0

2 Warszawski Uniwersytet Medyczny

2

85,5

3 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

3

77,0

2021

2020

Zdrowie
publiczne

-

49,2

4 Uniwersytet Medyczny w Łodzi

7

73,0

26 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach 20

28,8

5 Gdański Uniwersytet Medyczny

4

71,1

27 Akademia im. Jakuba z Paradyża

26,5

-

6 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

9

69,1

7= Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

6

68,2

7= Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

5

68,1

9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

-

58,2

10 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

8

55,7

11 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

11

53,4

12 Uniwersytet Szczeciński

11

52,4

13 Uniwersytet Rzeszowski

10

49,9

14 Akademia Kaliska im. prez. St. Wojciechowskiego

-

27,5

ranking.perspektywy.pl
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WSKAŹNIK
2021

Wychowanie
fizyczne

1

2021

MEDYCZNE I O ZDROWIU

Turystyka
i rekreacja

Dziewczyny
na politechniki!
7 kwietnia

2022

www.
w dziewczynynapolitechniki.pl
w.



Masz pomysł na startup? Pomożemy!
„Startup” to obecnie bardzo popularna forma samorealizacji, źródła dochodu i wpływania na zmianę otaczającego nas świata. Kobiety w technologiach postrzegają startupy
przede wszystkim w kategoriach możliwości samorealizacji, a nie jako potencjalne, realne
źródło zysku i stabilny element zawodowej przyszłości.
Wychodząc naprzeciw powstałym potrzebom oraz
chęci, by coraz więcej kobiet otrzymało dostęp do odpowiednich narzędzi i kompetencji do budowania globalnych startupów Fundacja Edukacyjna Perspektywy
wspólnie z Citi Foundation uruchomiła program „Shesnnovation Academy” – bezpłatną akademią startupową dla kobiet w STEM, których pasją są nowe technologie i innowacje. W grudniu 2020 wystartowała II
edycja, w której 35 kobiet z pomysłem na startup
w ciągu 6 miesięcy otrzyma:
• cykl szkoleń z umiejętności biznesowych i miękkich;
• udział w mentoringu (praca z Mentorem/Mentorką 1: 1) i dopracowywanie pomysłu;
• indywidualne konsultacje z wybitnymi Ekspertami;
• wsparcie organizacyjne w zakładaniu firmy;
• program zwieńczy Konkurs, w którym zostanie nagrodzony najbardziej innowacyjny pomysł;
• mnóstwo networkingu, kontaktów i niezapomnianych przyjaźni!

Więcej informacji o programie:

http://shesnnovation.pl/
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Nasze mentorki i mentorzy to wybitni przedstawiciele świata biznesu i nauki. Są wśród nich menedżerki najwyższego szczebla globalnych firm (np. Dominika
Bettman, CEO w Siemens Polska; Bożena Leśniewska, COO w Orange Polska; Natalia Bożek, COO,
Citi Handlowy), założycielki i założyciele firm, które
odniosły sukces na rynku (np. Agnieszka Maciejowska, założycielka Evenea; Stefan Batory, CEO Booksy; Filip Granek, CEO XTPL) oraz przedsiębiorcze
naukowczynie (np. Joanna Kinasiewicz, Research&Innovation Specialist w Neuro Device Group S. A.).
A JUŻ TEJ JESIENI RUSZAMY Z KOLEJNYM
NABOREM.

KIERUNKI TECHNICZNE

2020

1 Politechnika Warszawska

1

100,0

2 Politechnika Poznańska

1

92,9

3 Politechnika Gdańska

6

88,3

4 AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie

3

81,4

2021

WSKAŹNIK
2021

Automatyka
i robotyka

5 Politechnika Wrocławska

4

75,4

6 Politechnika Śląska

4

72,2

7 Politechnika Łódzka

7

65,4

8 Politechnika Świętokrzyska

8

64,0

9 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Architektura

59,1
56,8

11 Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

-

52,6

12 ZUT w Szczecinie

11

51,5

2020

WSKAŹNIK
2021

11

50,9

1

100,0

14 Uniwersytet Zielonogórski

13

38,2

2 Politechnika Śląska

2

96,4

15 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

-

27,0

3 Politechnika Gdańska

5

95,4

4 Politechnika Wrocławska

3

93,6

5 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

3

90,2

6 Politechnika Lubelska

8

86,7

2021

13 Politechnika Opolska

1 Politechnika Warszawska

7 Politechnika Łódzka

6

85,8

8 Politechnika Poznańska

6

80,5

9 ZUT w Szczecinie

13

74,2

14

68,1

11 Politechnika Opolska

9

63,2

12 Politechnika Białostocka

15

62,2

13 Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

8

55,2

14 Uniwersytet Zielonogórski

11

52,4

15 Politechnika Świętokrzyska

10

51,2

10 UTP im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

ALEKSANDRA
MROCZEK,
absolwentka
architektury,
WSEiZ Warszawa
Wybrałam architekturę,
ponieważ szukałam kierunku, który połączy
moje zamiłowania z szansą na kreatywną pracę. Moją pasją już od liceum jest grafika komputerowa. Studia, które podjęłam nie tylko
rozwinęły moje dotychczasowe zdolności, ale
także poszerzyły je o niezbędną dla architekta
umiejętność pracy z profesjonalnymi programami graficznymi służącymi do projektowania.
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8
10

10 Politechnika Białostocka

ANNA MIŁOSZ,
absolwentka
architektury
WSEiZ
w Warszawie
Przygoda z architekturą zaczęła się u mnie znacznie wcześniej niż u moich
kolegów. Mój dziadek skończył studia na kierunku budownictwo i prowadził firmę budowlaną.
Biuro dziadka było najciekawszym miejscem
do zabawy i jak się okazało z biegiem lat, moją
inspiracją życiową w wyborze zawodu. Uwielbiałam podkradać kalki techniczne Dziadka, siadać przy ogromnym stole kreślarskim i bawić się
w projektanta. Już jako przedszkolak wybrałam
tę drogę i konsekwentnie do tego celu dążyłam
– zawód architekta w moich oczach od zawsze
był zawodem idealnym.
Architektura jest dla osób zdeterminowanych.
By studiować ten kierunek przyszli studenci muszą podjąć tę decyzję kilka lat wcześniej. Wpłynęło to na cały mój okres licealny, gdyż co weekend jeździłam na kurs rysunku. Jednak jestem
zadowolona ze swoich wyborów będąc szczęśliwą absolwentką z tytułem magister inżynier architekt. A zatem dlaczego zawód architekta
w moich oczach jest zawodem idealnym? Architektura łączy w sobie pierwiastek twórczy i inżynierski.

SUPER WYDZIAŁ

Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie
KONTAKT:
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel. 12 617 30 50
fax. 12 633 91 03
e-mail: dziekanat@imir.agh.edu.pl

www.imir.agh.edu.pl

STUDIA pełne możliwości
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI ŁĄCZY TEORIĘ Z PRAKTYKĄ, INNOWACYJNOŚĆ Z TRADYCJĄ I WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM. NOWOCZESNE LABORATORIA, DOŚWIADCZONA KADRA AKADEMICKA, PEŁNE POMYSŁÓW KOŁA NAUKOWE ORAZ POZYTYWNA ATMOSFERA STWARZAJĄ IDEALNE WARUNKI
DO ZDOBYWANIA WIEDZY, REALIZACJI WŁASNYCH PASJI I SĄ DROGĄ DO ZNAKOMITEJ KARIERY ZAWODOWEJ.
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
jest największym i jednym z najstarszych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Możemy
poszczycić się osiągnięciami, które dają nam pozycję najlepszego z wydziałów o profilu mechanicznym, mechatronicznym jak również w obszarze automatyki i robotyki w Polsce, co potwierdza posiadana kategoria naukowa A+ przyzna przez MNiSW oraz regularne zwycięstwa
kierunków WIMiR w rankingach Perspektyw.
Działalność dydaktyczną i badawczą opieramy nie tylko na ponad 65-letniej tradycji i doświadczeniu, lecz także na nowatorskim
i otwartym podejściu do coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego, wychodząc
naprzeciw współczesnym wyzwaniom, inwe-

stujemy w nowoczesną aparaturę badawczą i laboratoria. Współpraca z podmiotami gospodarczymi pokazuje nam potrzeby nowoczesnego
przemysłu i skłania do modernizacji procesu dydaktycznego.
Kształcimy na kierunkach Mechanika i Budowa
Maszyn, Automatyka Przemysłowa i Robotyka,
Inżynieria Mechatroniczna, a także na unikalnych
kierunkach jak Inżynieria Akustyczna oraz interdyscyplinarna – Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa. Prowadzimy również kształcenie w j. angielskim na kierunku Mechatronic Engineering
posiadającym amerykańską akredytację ABET.
Nasi studenci wyjeżdżają na wymiany do krajów
UE, uzyskując obok dyplomu AGH, dyplomy
uczelni zagranicznych.

CZY WIESZ, ŻE...

czwarty z rzędu zajął I miejsce w swojej grupie,
a kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn zajął miejsce II.
• W rankingu studiów Perspektyw kierunki WIMiR 12
razy zajęły miejsce pierwsze, a 17 razy były na podium.
• Studenci z AGH Racing skonstruowali już 7 bolidów
w tym 2 o napędzie elektrycznym, a na zawodach
SAE Australia 2020 zajęli 1 miejsca w konkurencji
Design oraz za najlepsze symulacje.
• Zespół AGH Space Systems wygrał konkurs Spaceport America Cup 2021 z rakietą Skylark.

• WIMiR posiada kategorię naukową A+, przyznawaną przez MNiSW najlepszym jednostkom naukowo-badawczym w kraju (w ostatniej kategoryzacji
pierwsze miejsce wśród wydziałów mechanicznych).
• Od 2017 roku WIMiR posiada akredytację amerykańskiej organizacji ABET (Accreditation Board for
Engineering and Technology, Inc.) dla kierunku Mechatronic Engineering.
• W rankingu studiów inżynierskich „Perspektywy 2021” kierunek Inżynieria Mechatroniczna po raz

Jesteśmy dumni, że nasi absolwenci są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.
95% absolwentów WIMiR do roku po ukończeniu studiów pracuje, a 93% deklaruje zgodność pracy z uzyskanym wykształceniem.
Studia na WIMiR to kształcenie na najwyższym
światowym poziomie, to studia pełne możliwości i perspektyw, kształtujące osobowość i przygotowujące do podejmowania najtrudniejszych
wyzwań. To właśnie u nas powstaje najwięcej
projektów studenckich: AGH Racing, E-Moto
AGH, AGH Space Systems, New-Tech, Dron Engineering, MechaniCAD i wiele innych.
Wszystko to sprawia, że studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki są drogą do znakomitej kariery zawodowej.
• Studenci Kół Naukowych WIMiR tworzą pojazdy:
wyścigowe (AGH Racing), jednośladowe (E-Moto
AGH), latające (Drone Engineering, Aero Team ILK
AGH), pływające (AGH Marines), a nawet kosmiczne (AGH Space Systems).
• Co roku organizowane są owiane tradycją wspaniałe
imprezy: Bal Mechanika, zawody narciarskie o Puchar Dziekana oraz Rajd Mechanika – 3 dniowe wędrowanie szlakami górskimi zawsze kończone meczem piłkarskim Kadra – Studenci.
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2020

WSKAŹNIK
2021

2020

WSKAŹNIK
2021

1

100,0

1 Politechnika Warszawska

1

100,0

1 Politechnika Warszawska

1

100,0

2 SGGW w Warszawie

6

87,0

2 Politechnika Wrocławska

2

93,6

2 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

3

91,3

3 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

-

81,4

3 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

3

84,2

3 Politechnika Gdańska

2

79,8

4 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

8

74,5

4 Politechnika Gdańska

6

78,2

4 Politechnika Śląska

7

69,7

2021

2021

1 Politechnika Warszawska

5 Politechnika Łódzka

2

71,5

5 Politechnika Łódzka

5

76,1

5 Politechnika Wrocławska

4

66,7

6= Politechnika Wrocławska

2

67,0

6 Politechnika Śląska

4

74,5

6= Politechnika Łódzka

7

59,3

6= Politechnika Gdańska

4

66,8

7 Politechnika Poznańska

4

71,6

6= Politechnika Lubelska

4

58,9

8

62,1

8 Politechnika Białostocka

10

54,9

9= Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

11

50,8

8 Politechnika Śląska

7

58,1

8 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

9 Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

-

55,1

9 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

9

56,3

10 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

10

51,2

10= Uniwersytet Technologiczno-Przyrod. w Bydgoszczy

11

50,2

9= Uniwersytet Śląski w Katowicach

9

50,6

11 Politechnika Częstochowska

4

49,8

10= Politechnika Rzeszowska

10

50,1

11 Politechnika Poznańska

6

49,7

12= Politechnika Białostocka

-

48,0

12 Uniwersytet Technologiczno-Human. w Radomiu

-

39,7

12 Uniwersytet Technologiczno-Przyrod. w Bydgoszczy

13

41,6

12= Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

9

47,8

13 Uniwersytet Zielonogórski

11

40,7

14 UTP im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 11

42,1

15 Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

41,1

12

MGR INŻ. MARIA BZÓWKA,
doktorantka, biotechnologia, PŚ
Studiowanie na Politechnice Śląskiej dało
mi możliwość dołączenia do interdyscyplinarnej grupy badawczej Tunneling Group.
Dzięki temu, już od samego początku studiów inżynierskich, byłam zaangażowana w różne projekty badawcze,
a także mogłam rozwinąć moje zainteresowania z pogranicza
chemii obliczeniowej i biologii molekularnej. Uczestnicząc
w pracach grupy cały czas zdobywałam doświadczenie, które
jest tak cenne nie tylko pod kątem dalszej pracy, ale również ze
względu na możliwość aplikacji o dodatkowe środki finansowe
– stypendia i granty. Obecnie, razem z koleżankami i kolegami
z grupy, pracujemy nad najbardziej aktualnymi problemami naukowymi, włączając w to pojawienie się nowego koronawirusa.

ranking.perspektywy.pl
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Inżynieria
biomedyczna

WSKAŹNIK
2021

Technologia
chemiczna

2020

(mgr inż.)

2021

TECHNICZNE

Biotechnologia

SUPER WYDZIAŁ

Wydział Chemiczny
Politechnika Śląska

KONTAKT:
ks. M. Strzody 9
44-100 Gliwice
tel: +48 32 237 15 49
e-mail: rch@polsl.pl
polsl.pl/rch/

rekrutacja.polsl.pl

ZAPRASZAMY NA STUDIA
ZAPRASZAMY NA STUDIA NA WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, KTÓRA NALEŻY DO
10 UCZELNI POLSKICH OBJĘTYCH PRESTIŻOWYM PROGRAMEM INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA
BADAWCZA. JEŚLI POSZUKUJESZ ATRAKCYJNEGO ZAWODU, UMOŻLIWIAJĄCEGO UZYSKANIE ZATRUDNIENIA
W KRAJU I ZAGRANICĄ POWINIENEŚ ZOSTAĆ INŻYNIEREM CHEMIKIEM. CHEMICY SĄ POSZUKIWANYMI
SPECJALISTAMI ZARÓWNO W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO, SPOŻYWCZEGO, FARMACEUTYCZNEGO
JAK I KOSMETYCZNEGO.
studia magisterskie • III stopień – 4 letnia Szkoła Doktorów

• Bioanalityka
• Chemia Farmaceutyczna
• Chemia materiałów

Industrial and Engineering Chemistry
– jedyny w Polsce kierunek chemiczny, prowadzony całkowicie za darmo w języku angielskim, posiadający akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych oraz European
Network for Accreditation of E ngineering Education, specjalności (na II stopniu studiów):
• Process engineering and green chemical
technologies
• Nanomaterials and fine chemicals

Technologia Chemiczna specjalności:
• Technologia nieorganiczna i elektrochemia
• Technologia chemiczna organiczna
• Technologia polimerów i tworzyw sztucznych
• Inżynieria i aparatura procesowa

Oferujemy trójstopniowy system studiów stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych:
Studia stacjonarne: • I stopień – 3,5 letnie
studia inżynierskie • II stopień – 1,5 letnie

Kwalifikacja na studia pierwszego stopnia
odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego. Brane są
pod uwagę punkty z matematyki (poziom
podstawowy) i przedmiotu dodatkowego
(matematyka, fizyka, chemia, informatyka,
biologia, geografia).
Istnieje możliwość zakwaterowania w Domu
Studenta: „Karolinka”.
W akademiku: bezpłatne łącze internetowe
w każdym pokoju, siłownia, tenis stołowy, sala TV
i video, biblioteka.

dową praktykę w ramach programu Erasmus+,
możesz też wyjechać na studia za granicę na semestr
lub na rok
• już od drugiego semestru masz możliwość uczestniczenia w pracach naukowych, projektach badawczych i przemysłowych, dzięki temu zdobywasz
doświadczenie
• już na studiach możesz być współautorem publikacji i patentów, a także możesz dostać dodatkowe stypendium

• na Wydziale działa Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Chemicznego, które funduje stypendia dla najlepszych studentów, oraz dla Polaka zza wschodniej
granicy studiującego u nas
• co roku organizujemy „Koncert na schodach” dla studentów i pracowników
• organizujemy zajęcia i pokazy chemiczne dla dzieci
i młodzieży, w których aktywnie uczestniczą nasi
studenci zrzeszeni w Kole Naukowym Chemików.

Wydział prowadzi studia I i II stopnia
na czterech kierunkach:
Biotechnologia – kierunek międzywydziałowy, specjalność (już na I stopniu studiów):
• Biotechnologia przemysłowa
Chemia, specjalności:

CZY WIESZ, ŻE...

• na naszym Wydziale jest prowadzony jedyny w Polsce nieodpłatny kierunek studiów chemicznych całkowicie po angielsku
• możesz zapewnić sobie miejsce na jednym z czterech
kierunków lub zdobyć dodatkowe punkty w rekrutacji, startując w dwóch konkursach: Konkursie
Chemicznym i Konkursie „O złoty indeks”
• w ciągu studiów możesz trzy razy odbyć międzynaro-
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2020

WSKAŹNIK
2021

2020

WSKAŹNIK
2021

1 Politechnika Warszawska

1

100,0

1 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

1

100,0

2 Politechnika Warszawska

1

99,0

2 AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie

2

89,3

2 Politechnika Warszawska

1

95,0

2021

WSKAŹNIK
2021
100,0

2021

2020

Fizyka
techniczna

1

3 Politechnika Śląska

3

92,9

3 Politechnika Śląska

2

87,9

3 Politechnika Wrocławska

4

71,8

4 Politechnika Gdańska

4

89,3

4 Politechnika Wrocławska

4

81,7

4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3

71,0

5 AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie

6

80,3

5 Politechnika Gdańska

6

77,4

5 Politechnika Gdańska

5

66,0

6 Politechnika Lubelska

6

79,5

6 Politechnika Łódzka

5

72,6

6 Politechnika Łódzka

5

62,4

7 Politechnika Łódzka

5

76,6

7 Politechnika Poznańska

7

64,6

7 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

6

56,3

8 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 7

75,2

8 SGGW w Warszawie

8

60,7

8 Politechnika Poznańska

8

51,6

9 ZUT w Szczecinie

9

73,0

9

66,6

10 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

10= Politechnika Częstochowska

10

66,2

12 Politechnika Białostocka

13

63,3

13 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

12

14 WAT im. Jarosława Dąbrowskiego

8

58,2

9 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

10

50,6

8

56,2

10 Politechnika Częstochowska

11

48,2

11 WAT im. Jarosława Dąbrowskiego

8

55,3

12 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

12

52,9

62,4

13 Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

13

46,5

13

60,2

14 Politechnika Koszalińska

15

38,5

15 UTP im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 22

56,5

16 Politechnika Opolska

15

54,1

17 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

16

51,4

18 Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

16

50,5

19 SGGW w Warszawie

15

49,2

20= Uniwersytet Zielonogórski

18

47,1

20= Politechnika Koszalińska

18

46,6

22 Politechnika Świętokrzyska

20

45,8

23 ATH w Bielsku-Białej

23

36,4

10= Politechnika Poznańska

ROKSANA
SZMIGIELSKA,
budownictwo, PO
Od dziecka byłam
umysłem ścisłym, dlatego już od gimnazjum wybierałam klasy o profilu matematyczno-fizycznym. Budownictwo wybrałam ze względu
na matematykę i rysunek techniczny, jednak był
to wybór dość spontaniczny. Pomimo, początkowo, małej wiedzy w tej dziedzinie, obecnie
uważam, że była to najlepsza decyzja, ponieważ temat budownictwa ogromnie mnie zainteresował. Wybór Politechniki Opolskiej był
dość łatwy, ze względu na prosty dojazd z domu rodzinnego oraz renomę kierunku, o którym słyszałam, że na tej uczelni jest jednym
z lepszych w Polsce.
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Energetyka

1 Politechnika Wrocławska

2021

TECHNICZNE

Budownictwo

9 Politechnika Częstochowska

JOANNA
UBYCHA,
energetyka, PWr
Od dziecka interesowałam się przedmiotami ścisłymi, jednak nie byłam ukierunkowana na żadną konkretną dziedzinę. Dzięki studiom na Politechnice Wrocławskiej zainteresowałam się technologiami
kosmicznymi. Na drugim roku dowiedziałam
się o PWr in Space – nowym kole naukowym,
które zajmuje się budowaniem rakiet eksperymentalnych. Wybrałam się na spotkanie rekrutacyjne i od razu poczułam, że to jest właśnie
to, czego szukałam. Moje życie studenckie nabrało zupełnie nowego wymiaru. Najwięcej satysfakcji dało mi – i nadal daje – tworzenie czegoś od zera.
Dziś, dzięki ciężkiej pracy PWr in Space jest
jednym z najbardziej rozpoznawalnych kół, a ja
mam za sobą dodatkowe doświadczenie
– funkcję wiceprezeski. Zajęliśmy piąte miejsce
w debiutanckim starcie na zawodach Spaceport America Cup z rakietą napędzaną silnikiem hybrydowym.

Czytaj

Perspektywy.pl

KATARZYNA
HOŁODNIK,
fizyka techniczna
i nanoinżynieria,
PWr
Bardzo długo nie umiałam
podjąć decyzji jaką uczelnię i kierunek studiów wybrać. W klasie maturalnej postanowiłam wziąć udział
w Studium Talent organizowanym przez Politechnikę Wrocławską, z fizyki i z matematyki. Ukończenie
tego konkursu z tytułem laureata umożliwia przyjęcie na Wydział Podstawowych Problemów Techniki,
lub Matematyki z pominięciem rekrutacji, a zatem
studia związane z matematyką, fizyką lub informatyką stały przede mną otworem. Odkryłam, że fizyka
pozwala na połączenie matematyki i zagadnień informatycznych w praktycznych zastosowaniach, a nanoinżynieria stoi na granicy wiedzy fizycznej, biologicznej i chemicznej. Z perspektywy czasu, a kończę
właśnie trzeci rok studiów na kierunku fizyka techniczna ze specjalnością nanoinżynieria, nadal uważam, że była to bardzo dobra decyzja. Praca badawcza w Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur, którą rozpoczęłam już od trzeciego semestru, jest wciągająca i pełna nowych wyzwań, a zagadnienia poznawane w toku studiów pozwalają
na głębsze zrozumienie obserwowanych zjawisk.
Politechnika Wrocławska – poprzez współpracę
z zagranicznymi uczelniami i ośrodkami naukowo-badawczymi – naprawdę wspiera studentów
w zdobywaniu doświadczenia na arenie międzynarodowej: na przestrzeni ubiegłego roku miałam okazję czynnie uczestniczyć w kilku międzynarodowych
konferencjach.

SUPER WYDZIAŁ

Wydział
Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska

KONTAKT:
Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa
tel. 22 234 65 95, fax 22 825 88 99
www.il.pw.edu.pl
www.facebook.com/wilpw/

Kategoria Naukowa A

il.pw.edu.pl

BUDOWNICTWO

- gwarancja solidnej wiedzy!

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ POWSTAŁ W 1915 ROKU JAKO JEDEN Z CZTERECH WYDZIAŁÓW POLITECHNIKI
WARSZAWSKIEJ, ALE JEGO TRADYCJE SIĘGAJĄ 1826 ROKU.
Wydział Inżynierii Lądowej jest wiodącą jednostką naukową i dydaktyczną w dziedzinie budownictwa. Na Wydziale prowadzone są studia
inżynierskie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia)
na kierunku „Budownictwo” (akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej) w zakresie specjalności: Budownictwo Zrównoważone, Drogi
Szynowe, Inżynieria Komunikacyjna, Inżynieria Produkcji Budowlanej, Konstrukcje
Budowlane i Inżynierskie ze specjalizacjami: Konstrukcje Budowlane, Mosty i Budowle Podziemne oraz Teoria Konstrukcji.
Od r. a. 2019/2020 daje możliwość studiowania
na nowym kierunku na studiach II stopnia:
Budowa i Eksploatacja Infrastruktury
Transportu Szynowego. Wydział ma podpisaną umowę z Ecole Nationaledes Ponts et
Chaussees, ParisTech, umożliwiającą uzyskanie

podwójnego dyplomu studiów II stopnia. Wydział umożliwia również kształcenie na studiach
doktoranckich. Posiada uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych w dyscyplinie „Budownictwo”.
Wielokierunkowe prace badawcze prowadzone są w takich dziedzinach, jak: mechanika
materiałów i konstrukcji, badania elementów
nośnych konstrukcji oraz tworzenie nowych
rozwiązań w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich, inżynieria materiałów budowlanych, geotechnika, fizyka budowli i problematyka energooszczędności w budownictwie, inżynieria komunikacyjna, organizacja
i zarządzanie w budownictwie. Prace badawcze finansowane są głównie ze środków publicznych na naukę w ramach projektów europejskich, projektów Narodowego Centrum

CZY WIESZ, ŻE:

wych i przemysłowych, dróg, kolei i lotnisk, mostów
i budowli podziemnych.
• Program studiów na WIL PW został opracowany
wspólnie z pracodawcami, aby był jak najbardziej dostosowany do oczekiwań rynku pracy. Wydział wspiera
Zespół Doradców Dziekana, w którego skład wchodzą
przedstawiciele najważniejszych firm projektowych,
wykonawczych, konsultingowych i administracji państwowej z szeroko rozumianego sektora budownictwa.
• Praktyki studenckie (3 miesięczne) organizowane są
przez Wydział w porozumieniu z największymi firmami budowlanymi w kraju.
• Na Wydziale Inżynierii Lądowej działa 13 kół naukowych, a ich członkowie odnoszą liczne i spektakularne

• Jest jednym z największych i najstarszych wydziałów
Politechniki Warszawskiej. Na WIL studiuje około 1600
studentów i zatrudnionych jest 150 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 70 pracowników technicznych i administracyjnych.
• W Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2020 r.
Wydział zajął I miejsce, a w 2021 r. – II miejsce w dyscyplinie budownictwo – ma najlepsze studia w Polsce dające tytuł inżyniera oraz magistra inżyniera
budownictwa!
• Kształci specjalistów w zakresie projektowania, wznoszenia, eksploatacji obiektów budowlanych i inżynierskich: budynków mieszkalnych, budynków użytko-

Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wiele tych projektów realizowanych jest
we współpracy z partnerami przemysłowymi
oraz krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami zawodowymi.
Wydział Inżynierii Lądowej prowadzi aktywną współpracę ze wszystkimi uczelniami technicznymi w Polsce. Wydział ma podpisane umowy o współpracy z ośrodkami z większości krajów Unii Europejskiej, a spoza niej z takich jak:
Stany Zjednoczone, Japonia, Wielka Brytania,
Australia, Republika Południowej Afryki, Chiny.
Wydział bierze aktywny udział w wymianie studentów w ramach programu Erasmus+ i ma
podpisane na stałe umowy umożliwiające wielu
polskim studentom wyjazdy za granicę oraz
przyjazd zagranicznych studentów w celu odbycia studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej.
sukcesy w konkursach krajowych i międzynarodowych.
• Absolwenci Wydziału bardzo szybko zdobywają pracę w zawodzie.
• Wydział oferuje studentom dodatkowe szkolenia
oraz płatne staże w najlepszych firmach budowlanych finansowane z funduszy europejskich.
• Wydział pozyskuje kolejne projekty dydaktyczne dla
studentów, dzięki którym ma możliwość sfinansować dodatkowe szkolenia wraz z próbnym egzaminem na uprawnienia budowlane, szkolenia wyjazdowe i z najnowszego oprogramowania oraz inne formy zdobywania kompetencji niezbędnych dla przyszłego inżyniera budownictwa.
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2020

Politechnika Warszawska

WSKAŹNIK
2021

2021

TECHNICZNE

1

1

100,0

2

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

2

90,7

3

Politechnika Gdańska

3

73,3

4

Politechnika Łódzka

4

70,6

5

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

9

70,0

6

Politechnika Śląska

4

65,8

6

64,4

7= Politechnika Poznańska

4

64,0

9

8

61,5

10= Politechnika Częstochowska

12

53,9

10= Wojskowa Akademia Techniczna

10

53,6

7= Uniwersytet Śląski w Katowicach
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KAMIL KRYSTEK,
inżynieria materiałowa, PRz

Inżynieria
materiałowa

Politechnika Lubelska

12 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 11

52,0

13 Politechnika Rzeszowska

12

50,6

14= Uniwersytet Rzeszowski

13

49,3

14= Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

-

49,3

16 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

13

46,9

Inżynierię materiałową wyróżnia interdyscyplinarność, która przekłada się
bezpośrednio na większe możliwości na rynku pracy. Studia pozwalają odnaleźć się nie tylko w obszarach produkcyjnych, zajmujących się projektowaniem, metodami wytwarzania czy nadawania określonych właściwości materiałom, ale również w działalności badawczo-rozwojowej lub przy kontroli jakości. Wachlarz możliwości
jest naprawdę szeroki, a dzięki temu że już w trakcie studiów możemy spróbować tak wielu dziedzin,
łatwiej jest zdecydować, z którą z nich chcielibyśmy związać nasze życie zawodowe.
Ze względu na zlokalizowanie w sercu doliny lotniczej, zrzeszającej kilkadziesiąt firm z sektora lotniczego, studia stwarzają mnóstwo okazji do doświadczenia przemysłowej strony procesów i zjawisk poznawanych od strony teoretycznej w trakcie nauki. To pozwala sobie uświadomić, że nowoczesny przemysł, nie tylko lotniczy, nie mógłby istnieć bez inżynierii materiałowej.
Inżynieria materiałowa to nieograniczone pole do eksploracji, a stopień zaawansowania współczesnej nauki z tego obszaru sprawia, że w dążeniu do jej lepszego poznania ogranicza nas jedynie nasza determinacja. Jako że są to studia inżynierskie, na pewno przydatny będzie też analityczny
umysł, otwartość na wiedzę oraz chęć do jej ciągłego poszerzania.
Po studiach natychmiast znalazłem pracę. A w zasadzie jeszcze w ich trakcie, na ostatnim semestrze studiów magisterskich. Pracuję w przemyśle lotniczym, w obszarze procesów specjalnych,
gdzie zajmuję się zaawansowanymi procesami obróbki cieplnej i lutowania próżniowego, co idealnie koresponduje z tematyką studiów. Pracę zawodową łączę ze studiami III st. w ramach doktoratu wdrożeniowego.

SUPER WYDZIAŁ

Wydział Inżynierii Lądowej
i Środowiska
Politechnika Gdańska

KONTAKT:
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. 58 348 61 65
www.facebook.com/WydzialILiS

wilis.pg.edu.pl

Zbuduj swoją przyszłość z WILiŚ
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, NAJLEPSZEJ TECHNICZNEJ UCZELNI
BADAWCZEJ W KONKURSIE IDUB MNISW KSZTAŁCI NA PIĘCIU KIERUNKACH: BUDOWNICTWO, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, INŻYNIERIA MORSKA I BRZEGOWA ORAZ TRANSPORT.
Misją Wydziału jest wysokiej jakości kształcenie dla potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionu. Angażujemy naszych studentów w prace badawcze oraz opracowywanie przyjaznych środowisku technologii, które
znajdą swoje zastosowanie w przyszłości.
Tradycje Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (WILIŚ) sięgają 1904 roku, kiedy rozpoczęła swoją działalność Królewska Wyższa Szkoła
Techniczna w Gdańsku (Königliche Technische
Hochschule zu Danzig). Gdy w 1945 Politechnikę
Gdańską przekształcono w polską państwową
szkołę akademicką wśród pierwszych czterech
wydziałów znalazł się Wydział Inżynierii Lądowej.
Obecnie WILiŚ kształci około 3 000 studentów. W realizacji procesu dydaktycznego wy-

CZY WIESZ, ŻE...

dział wykorzystuje nowoczesne metody nauczania i bogatą bazę laboratoryjną, ale największą jego wartością jest wiedza i zaangażowanie
pracowników naukowych i dydaktycznych.
Bogaty program studiów na kierunku budownictwo pozwala na kompleksowe kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej w szeroko rozumianym sektorze budownictwa. Student zdobywa umiejętności z zakresu projektowania konstrukcji lądowych i wodnych, mostów, tuneli, dróg i autostrad, dróg szynowych oraz zarządzania i kierowania procesem inwestycyjnym.
Na interdyscyplinarnym kierunku inżynieria
środowiska studenci rozwijają kompetencje
z zakresu projektowania, wykonawstwa i eks-

• W Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2021 kierunki prowadzone na WILiŚ uplasowały się w pierwszej
piątce: w dyscyplinie inżynieria środowiska – na drugim, w dyscyplinach geodezja i kartografia oraz budownictwo
– na czwartym, a w dyscyplinie transport – na piątym miejscu. Pracownicy i absolwenci WILiŚ mogą pochwalić się
imponującymi sukcesami: uczestniczyli przy projektowaniu i budowie wszystkich stadionów na Euro 2012, współprojektowali i konsultowali budowę tunelu drogowego pod Martwą Wisłą i Portu Centralnego w Gdańsku oraz
farm wiatrowych w polskiej strefie Bałtyku. Nasi studenci mogą prowadzić działalność gospodarczą w firmach zajmujących się szeroko pojętą geodezją, budownictwem, inżynierią instalacyjną oraz zaawansowanymi technologiami w zakresie robotyki, aeronautyki i eksploracji zasobów środowiska (np. przy wykorzystaniu bezzałogowych
statków powietrznych). Zarządzanie systemem transportowym wymaga również wysoko wykwalifikowanych
specjalistów. Nie bez znaczenia jest fakt, iż program kształcenia na WILiŚ wpisuje się w realizację strategii Europejskiego Zielonego Ładu, tworzenia inteligentnych miast i wsi, biogospodarki i bioenergetyki. Proekologiczne
technologie i adaptacja do zmian klimatu to obszary kluczowych zainteresowań UE i dotyczą one również zastosowania rozwiązań o niskim śladzie węglowym, określanych jako zielona infrastruktura.

ploatacji infrastruktury sanitarnej, wodnej, melioracyjnej, energetyki, gazownictwa, ogrzewnictwa i chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji,
biogospodarki oraz ochrony środowiska.
Kształcenie na kierunku transport przygotowuje studentów do rozwiązywania zaawansowanych problemów logistycznych, planowania
systemów transportowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego, projektowania
i realizacji inwestycji transportowych oraz zarządzania infrastrukturą transportową.
Student na kierunku geodezja i kartografia
zdobywa wiedzę z zakresu teledetekcji, gospodarki przestrzennej, tworzenia map i opracowań kartograficznych, pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, geodynamiki, zaawansowanej teledetekcji satelitarnej, satelitarnych technik pomiarowych (w oparciu o analizy GIS, skanery laserowe czy drony).
Na wyżej wymienionych kierunkach prowadzone są studia pierwszego (inżynierskie)
i drugiego (magisterskie) stopnia. Ofertę dydaktyczną uzupełniają międzywydziałowe studia magisterskie – inżynieria morska i brzegowa, prowadzona wspólnie z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Jest to
kierunek kształcący projektantów i wykonawców złożonych obiektów hydrotechnicznych
oraz konstrukcji morskich, brzegowych i śródlądowych.
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2020

WSKAŹNIK
2021

1= Politechnika Warszawska

1

100,0

1= Politechnika Wrocławska

2

99,6

3 Politechnika Łódzka

3

84,4

4 Politechnika Poznańska

3

78,9

5 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

5

76,1

6 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

6

57,5

2021

TECHNICZNE

Inżynieria
chemiczna

KAROLINA PAJĄK,
inżynieria
materiałowa,
ATH
w Bielsku Białej
Wybrałam inżynierię materiałową, ponieważ zawsze lubiłam ścisłe przedmioty. Po czterech latach nauki na tym kierunku
mogę śmiało powiedzieć, że nie żałuję podjętej
decyzji. Studia na ATH w Bielsku-Białej nauczyły
mnie patrzenia na świat z zaciekawieniem, ale
również odpowiedzialnego planowania badań
i eksperymentów.
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JULIA
JANISZEWSKA,
inżynieria
zarządzania, PW
Zdecydowałam się wybrać właśnie takie studia,
ponieważ łączą one zdobywanie wiedzy i umiejętności technicznych z rozwijaniem kompetencji miękkich. Wiele zajęć realizowanych jest
w formie projektowej, dzięki czemu mogę nie
tylko kształcić się z zakresu zarządzania, ekonomii, procesów produkcji, przedsiębiorczości, czy technologii informatycznych, ale również doskonalić zdolność kreatywnego myślenia, czy umiejętność pracy zespołowej. Mam
szansę rozwijać również swoje zainteresowania dzięki działalności w jednym z ponad stu kół
naukowych. Do KN Humanoid dołączyłam
na roku, ponieważ zainteresowały mnie realizowane tutaj projekty – m.in. mechaniczne
skrzydła i zbudowany z LEGO dźwig bramowy.
Dzięki działalności w kole poznałam wielu niesamowitych ludzi, nauczyłam się nieszablonowego podejścia do problemów.

KAROLINA
KUTYNIA,
inżynieria
produkcji,
Politechnika
Częstochowska
Serdecznie zapraszam Was do podejmowania
studiów na uczelniach technicznych! Moja
przygoda z Politechniką Częstochowską zaczęła się w 2015 roku i nie żałuję. Przez te kilka lat
studiowania rozwinęłam swoje pasję oraz zainteresowałam się pracą naukową.
Dzięki pracy, jaką poświęciłam na naukę udało mi się otrzymywać stypendium Rektora
za wybitne osiągnięcia, otrzymałam także stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dlatego i Wam polecam studia techniczne,
ponieważ rozwijają i dają możliwości do bardzo dobrego przygotowania do przyszłego
zawodu.

ranking.perspektywy.pl

SUPER WYDZIAŁ

Wydział Technologii
i Inżynierii Chemicznej
Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie
KONTAKT:
al. Piastów 42, 71-065 Szczecin,
tel.: +48 91 449 49 64
e-mail: wtiich@zut.edu.pl
facebook.com/WTiICh

wtiich.zut.edu.pl

INNOWACYJNEGO
I NOWOCZESNEGO KSZTAŁCENIA

BILET DO

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE (UCZELNI POWOŁANEJ W DNIU 1.01.2009 R. Z POŁĄCZENIA POLITECHNIKI
SZCZECIŃSKIEJ I AKADEMII ROLNICZEJ W SZCZECINIE) TO MIEJSCE, W KTÓRYM ROZWINIESZ SWOJE INTERDYSCYPLINARNE ZAINTERESOWANIA ORAZ ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE PRZYDADZĄ
SIĘ W ZNALEZIENIU CIEKAWEJ I ATRAKCYJNEJ POD WZGLĘDEM ZAROBKÓW PRACY.
ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

Wydział jest wiodącą w Polsce jednostką
naukowo -dydaktyczną prowadzącą studia
w najistotniejszych dla polskiej gospodarki kierunkach:
• chemia,
• inżynieria chemiczna i procesowa,
• inżynieria materiałów i nanomateriałów,
• technologia chemiczna.
Kształcimy również w języku angielskim
na kierunkach:
• chemical engineering,
• materials science and engineering.
Wszystkie kierunki mają program studiów
uwzględniający najnowsze trendy w rozwoju
zielonych technologii oraz wychodzą naprzeciw
rozwijającego się przemysłu z uwzględnieniem
gospodarki przyjaznej środowisku. Programy te

CZY WIESZ, ŻE...

• Nasz Wydział to 75 lat tradycji akademickich zapoczątkowanych na Politechnice Szczecińskiej.
• Nasze kierunki studiów są w czołówkach rankingu
portalu edukacyjnego PERSPEKTYWY.
• Dostosowujemy programy kształcenia do Twoich potrzeb
oraz oferujemy w kształceniu relację „mistrz-uczeń”.
• Nasza kadra naukowo-dydaktyczna zawsze znajdzie
dla Ciebie czas.

zmieniamy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, co pozwala na dostosowanie profilu naszego absolwenta do potrzeb rynku pracy.

KSZTAŁĆ SIĘ INNOWACYJNIE

Kształcenie na Wydziale bazuje na „trójkącie
wiedzy”, który uwypukla zintegrowane podejście
do badań, innowacji i nauczania. Będziesz współpracował z doskonale wykształconą kadrą naukowo-dydaktyczną w relacji „mistrz-uczeń”. Opracowane technologie, uzyskane patenty oraz opublikowane prace czynią z nas jeden z najbardziej
innowacyjnych ośrodków naukowych w Polsce,
co przekłada się na wysoką jakość kształcenia
na Wydziale oraz wysokie pozycje naszych kierunków studiów w rankingach „Perspektyw”.
Potrafimy również zdobywać fundusze
na doskonalenie oferty kształcenia i wprowa• Siedmioro uczonych z naszego Wydziału zostało zaliczonych do grona najbardziej wpływowych 2% naukowców na świecie.
• Nie boimy się udostępniać Ci sprzętu badawczego
i oferujemy dostęp do jednych z najnowocześniejszych laboratoriów w Europie.
• Nasi studenci uczestniczą przy realizacji projektów
badawczych i badawczo-rozwojowych realizowanych
z przedsiębiorcami.

dzanie nowoczesnych metod nauczania (projekt
ZUT 2.0 i ZUT 4.0). To właśnie u nas będziesz
mógł rozwijać swoje projekty i pomysły naukowe w pracowni FabLAB, w miejscu fabrykacji
i kreatywnego myślenia wzorowanego na amerykańskiej uczelni MIT.

A CO PO STUDIACH?

Przyszli absolwenci Wydziału mogą liczyć
na atrakcyjne zarobki według Ogólnopolskiego
Badania Wynagrodzeń. Nasi absolwenci są bardzo cenieni i poszukiwani na krajowym i zagranicznym rynku pracy. Po studiach możesz również rozpocząć karierę naukową zapisując się
do Szkoły Doktorskiej. Jeżeli natomiast pracujesz zawodowo i chciałbyś się dalej rozwijać naukowo to masz taką możliwość w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.

• Opracowujemy technologie, które są wdrażane
do gospodarki – Ty też możesz wziąć w tym udział.
• Nasi studenci są autorami i współautorami publikacji
naukowych oraz patentów.
• Uzyskasz wykształcenie, które pozwoli Ci skutecznie
konkurować na krajowym i zagranicznym rynku pracy.
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2020

WSKAŹNIK
2021

1

Politechnika Warszawska

1

100,0

2

Politechnika Gdańska

2021

TECHNICZNE

Inżynieria
środowiska
3

93,9

3= Politechnika Śląska

2

92,2

3= Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

5

92,0

5= Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

4

85,4

5= Politechnika Wrocławska

6

85,1

5= Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

4

84,9

8

8

78,6

9= Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

8

73,1

9= Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

11

72,6

Politechnika Poznańska

11 Politechnika Łódzka

10

69,9

12 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

12

67,9

13 Politechnika Opolska

15

66,6

14= Politechnika Częstochowska

10

64,3

14= Uniwersytet Opolski

15

63,9

16= Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 15

63,2

16= Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 18

62,9

16= Politechnika Lubelska

12

62,6

19 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

-

61,8

20 Uniwersytet Zielonogórski

18

58,3

21 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 24

56,9

22 Politechnika Białostocka

21

56,3

23 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

17

55,6

24 ATH w Bielsku-Białej

22

52,8

25 Politechnika Rzeszowska

21

52,0

26 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

22

51,1

27 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

-

49,1

28 Politechnika Świętokrzyska

27

41,6

29 Politechnika Koszalińska

26

39,8

ANETA SPENDEL,
inżynieria
bezpieczeństwa,
PŚ

KAMILA
PIETRUSIŃSKA,
inżynier dźwięku
i obrazu, PG

„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie, trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny
i osiągnąć to za wszelką cenę” – to słowa Marii
Skłodowskiej-Curie. Ja także staram się wierzyć w swoje umiejętności i swoją siłę, i spełniam się jako aktywna osoba w samorządzie
studenckim na szczeblu wydziałowym, jak
i uczelnianym. Nie lubię stać w miejscu, ciągnie
mnie do zdobywania kolejnych doświadczeń,
poznawania nowych ludzi, a dzięki możliwościom jakie daje mi Politechnika Śląska realizacja moich marzeń staje się łatwiejsza. Nie bój
się działać, studia to najlepszy czas, by trenować swoją wytrwałość!.

Wybrałam Inżynierię
Dźwięku i Obrazu. Decyzję o tym, żeby studiować na PG podjęłam kilka miesięcy przed maturą. Uczyłam się w klasie humanistycznej, więc była to duża zmiana kierunku zainteresowań. Studia zainspirowały mnie do działalności w Kole Naukowym
Inżynierii Dźwięku i Obrazu (KNIDiO), przez 2
lata byłam jego prezesem. Aktualnie sprawuję
funkcję Vice-Chair for Europe and International w SDA działającym przy światowym towarzystwie naukowym AES. Już teraz mam kontakt ze światem audio i możliwości podróżowania po świecie. Wiem, że to moje miejsce.

KPT. Ż. W. KLAUDIA
SKOTNICA,
absolwentka AM
w Szczecinie

ALEKSANDRA
OLSZEWSKA,
inżynieria
biomedyczna, PB

Praca na morzu była
moim marzeniem. Jako
córka kapitana od najmłodszych lat byłam z tatą na statku. Co mnie fascynowało? Otwarta
przestrzeń, bezkres oceanu, poczucie wolności
i cały świat. Co ograniczało?
Stereotypy… Gdy w roku 1997 zdawałam
do szkoły morskiej, była nas garstka. Tutaj jednak poznałam kobiety, dzięki którym duch walki nie osłabł. Skończyłam studia, zostałam
inżynierem nawigacji i z dyplomem poszłam…
odbijać się od drzwi armatorów. Nie złamałam
się i tak – przebyłam drogę̨ od kadeta do kapitana żeglugi wielkiej. Spełniam swoje marzenia,
dowodzę̨ statkami, zarządzam ludźmi, podejmuję niekiedy bardzo trudne decyzje, głęboko
wierzę, że moje dzieci z równą̨ determinacją
pójdą swoją drogą w świat. Podczas wyboru
studiów na tym właśnie się skupcie: na swojej
drodze, bo nikt jej za Was nie przejdzie.

Na moim kierunku, inżynierii biomedycznej,
można wybrać dwie specjalizacje: konstrukcyjną i informatyczną. Pierwsza związana jest
z wytwarzaniem sprzętów medycznych, protez. Druga – z pomaganiem lekarzom w obsłudze zaawansowanych urządzeń, ich konserwowaniu oraz programowaniu. To ciekawe połączenie zagadnień z zakresu medycyny, mechaniki i programowania. Dlatego każdy znajdzie
tu coś interesującego dla siebie, także dziewczyny.
Ja na przykład wykorzystuję swoją wiedzę
i umiejętności do projektowania laboratorium,
w którym badane są próbki gleby pobierane
przez łazika marsjańskiego. To jedna z konkurencji podczas międzynarodowych zawodów,
w których startuję wraz z moim kołem.
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Wydział
Inżynierii Lądowej
i Gospodarki Zasobami
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
KONTAKT:
al. A. Mickiewicza 30, bud. A4
, 30-059 Kraków
tel. 12-617-20-51
e-mail: wilgz@agh.edu.pl
WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. REKRUTACJI:
rekrutacja.wilgz@agh.edu.pl

wilgz.agh.edu.pl

CHCESZ REALIZOWAĆ ŚMIAŁĄ WIZJĘ. CHCESZ TWORZYĆ I ROZWIJAĆ NOWE POMYSŁY. CHCESZ ROBIĆ COŚ,
CO MA ZNACZENIE. KSZTAŁTUJ PRZYSZŁOŚĆ I PRZEKRACZAJ BARIERY – ZACZNIJ STUDIA NA WILIGZ AGH.
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH jest to Wydział z ponad stuletnią historią skupioną na rozwoju i przemianie adeptów
nauk technicznych w renomowanych ekspertów.
Kształcimy i kształtujemy na pięciu kierunkach
– Budownictwo, Inżynieria Górnicza, Inżynieria
i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi, Inżynieria Środowiska, Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Realizujemy prace badawczo-rozwojowe
w 30 wydziałowych laboratoriach w zespołach
badawczych będących niejednokrotnie liderami
w swoich dziedzinach. Współpracujemy z dziesiątkami ośrodków badawczych, które gromadzą ekspertów z różnych dyscyplin w celu przekraczania nowych granic intelektualnych i podejmowania ważnych problemów społecznych.
Bierzemy aktywny udział w szeregu programów
europejskich, które stanowią siłę napędową innowacji oraz są zgodne z doktryną „Społeczeństwa opartego na wiedzy”.

Międzynarodowa współpraca uniwersytecka
jest na WILiGZ podstawowym elementem nauczania oraz stanowi fundament prowadzonych
badań,. a także rozwija kompetencje międzykulturowe studentów oraz naszej kadry dydaktycznej.
Koncentrujemy się na naszych studentach.
Dbamy o nich i jako Wydział kształtujemy, nie zapominając, że są osobami o wyrazistych pasjach,
perspektywach i marzeniach. Oferujemy im
wsparcie i wskazówki pamiętając, że nasi studenci są w stanie osiągnąć więcej, niż sobie wyobrażali. Inspirujemy do twórczej odwagi na tyle, abyśmy niemożliwe zmieniali w możliwe – Wspólnie.
Na WILiGZ przekraczanie granic wiedzy
i możliwości jest naszą pasją, którą ciągle staramy
się rozwijać. Celebrujemy zarówno fundamentalne odkrycia, jak i drobne sukcesy. Cenimy zarówno praktyczne zastosowania innowacji oraz cały
proces badawczy, który sam w sobie stanowi silną formę uczenia się przez działanie. Dzięki pro-

CZY WIESZ, ŻE...

WILiGZ otrzymało średnio 3 propozycje zatrudnienia.
Studenci WILiGZ rozwijają swoje pasje i umiejętności
w 10 studenckich kołach naukowych poprzez realizację projektów z zakresu inżynieryjnego, kształtowania
środowiska, eksploracji danych, pozyskiwania surowców oraz nowoczesnych metod zarządzania.
• Zaplecze naukowo–badawcze z wykorzystaniem którego nasi studenci rozwijają swoje umiejętności odzwierciedla nowe potrzeby i możliwości świata nauki.
Jednym z przykładów jest tomograf, który daje unika-

• Ponad 90% absolwentów WILiGZ pozyskało zatrudnienie w okresie do 6 miesięcy od dnia obrony pracy
dyplomowej. Udział studentów w ogólnopolskich oraz
międzynarodowych projektach naukowo-badawczych
ułatwia budowanie relacji oraz umiejętności biznesowych na współczesnym rynku pracy, 65,4% absolwentów Wydziału znalazło prac w trakcie studiów.
•Możliwość wyboru własnej ścieżki zawodowej jest najważniejsza, ponad 55% pracujących absolwentów

gramom studiów prowadzonych na Wydziale ponad 85% studentów uatrakcyjnia swoją edukację
poprzez angażowanie się w badania naukowe.
Kładziemy duży nacisk na twórczą odwagę
i kreatywność, które obok wiedzy i praktycznych
umiejętności pozwalają przekuć wyobraźnię
w rzeczywiste formy. Kreatywni inżynierowie to
tacy, którzy kształtują oraz zmieniają świat i to
właśnie takich adeptów nauk technicznych kształcimy na Wydziale. Nasi studenci już podczas studiów zdobywają nagrody w renomowanych konkursach, dzięki czemu aplikując u swojego przyszłego pracodawcy mogą pokazać zrealizowane
projekty, demonstrując swoje umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy. Aplikacyjność jest
kluczem dla ich oraz naszej przyszłości.
Nasze możliwości wzmacniane są dzięki zdeterminowanej kadrze oraz ambitnych studentów,
którzy aktywnie budują relacje z krajowymi oraz
międzynarodowymi przedstawicielami biznesu
oraz nauki.
tową możliwość prowadzenia badań materiałów
pod obciążeniem mechanicznym i termicznym. Tomograf tej klasy jest jedyny w Polsce. Zaplecze badawcze
jest na bieżąco rozwijane.
• Rozwijamy techniki VR/AR, zaawansowane technologicznie narzędzia do wizualizacji rzeczywistości rozszerzonej w celu opracowywania planów rozwoju
i rewitalizacji terenów działalności pozyskiwania surowców oraz wspomagania zarządzania ryzykiem
w bezpieczeństwie pracy.
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SUPER WYDZIAŁ

Wydział Geoinżynierii
Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
KONTAKT:
Biuro Dziekana: + 48 89 524 61 10
+ 48 89 523 42 45
Centrum Spraw Studenckich: + 48 89 523 39 77
+ 48 89 523 37 75
e-mail: wg@uwm.edu.pl

wg.uwm.edu.pl

WYBIERZ SWÓJ

#KierunekNaPrzyszłość

WYZNACZAMY NOWE KIERUNKI ROZWOJU DOSTOSOWUJĄC SIĘ DO BIEŻĄCYCH POTRZEB NA RYNKU PRACY.
DO WYBORU AŻ 6 KIERUNKÓW STUDIÓW, W TYM NOWOŚĆ W OFERCIE - GEOINFORMATYKA. TO PRAWDZIWA
GRATKA DLA WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII, KTÓRZY W PRZYSZŁOŚCI CHCĄ
JĄ WYKORZYSTYWAĆ W PRACY ZAWODOWEJ.
Wybierz swój kierunek!
Kształcenie na BUDOWNICTWIE (inż./mgr
inż.) wiąże się z nauką projektowania i wykonawstwa obiektów budowlanych. Podczas nauki student zapoznaje się z najnowszą technologią i organizacją budownictwa. Uczy się doboru
i stosowania materiałów budowlanych, ale również kierowania zarówno zespołami ludzi jak
i firmą budowlaną. Absolwent, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych, może ubiegać
się o uprawnienia zawodowe do projektowania
oraz kierowania robotami budowlanymi.
GEODEZJA I KARTOGRAFIA (inż./mgr
inż.) to nauka o mierzeniu wielkości i kształtu
obiektów oraz o wyznaczaniu położenia punktów na powierzchni Ziemi, ale z wykorzystaniem nowoczesnych technologii tj. skanery laserowe, drony, sondy głębokości, georadary.
Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi tego nowoczesnego
sprzętu do pozyskiwania danych i przygotowują do wykonywania zawodu zarówno geodety,
jak i rzeczoznawcy majątkowego.

GEOINFORMATYKA (inż.) to interdyscyplinarne studia, które łączą w sobie geodezję,
geografię, informatykę, systemy informacji
geograficznej (GIS), budownictwo, systemy
BIM, a także inżynierię środowiska. Studia
przygotowują do pracy w zawodzie geodeta
geoinformatyk, w którym do zbierania danych, ich przetwarzania i wizualizacji są wykorzystywane nowoczesne technologie geoinformatyczne. Studenci będą się uczyć m.in.
obsługi bezzałogowych systemów latających
czyli dronów, skanerów laserowych, kamer 360, odbiorników satelitarnych, echosond, łodzi pomiarowych i robotów podwodnych.
GOSPODARKA PRZESTRZENNA (inż./mgr
inż.) oferuje trzy zakresy kształcenia: doradztwo na rynku nieruchomości, planowanie i inżynieria przestrzenna oraz urbanistyka. Studia
przygotowują do pracy m.in. w jednostkach
admin. samorządowej i rządowej, pracowniach projektowych, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych. Absolwenci

CZY WIESZ, ŻE...

pejskim poziomie oraz profesjonalne pracownie komputerowe.
• Z Nami możesz rozpocząć studia w Niemczech i uzyskać dyplom ukończenia studiów magisterskich Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu.

• Wydział Geoinżynierii położony jest w najpiękniejszym
miasteczku akademickim w Polsce – Kortowie.
To kampus jak z amerykańskiego filmu!
• Oferujemy nowoczesne laboratoria badawczo-dydaktyczne wyposażone w specjalistyczny sprzęt na euro-

po zrealizowaniu zakresu doradztwo na rynku
nieruchomości mają prawo, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych, ubiegać się
o uprawnienie zawodowe z zakresu wyceny
nieruchomości.
Na INŻYNIERII ŚRODOWISKA (inż./mgr
inż.) uczymy rozwiązywać problemy o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczące urządzeń, instalacji oraz
obiektów związanych z inżynierią środowiska.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in.
w firmach budowlano-instalacyjnych, biurach
projektów, w przedsiębiorstwach gosp. komunalnej czy też służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska.
TURYSTYKA I REKREACJA (lic./mgr) to
studia, które pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i obsługi ruchu
turystycznego, kreowania produktów turystycznych oraz organizacji czasu wolnego
z wykorzystaniem różnorodnych form rekreacji. Absolwenci są przygotowani do pracy
m.in. w biurach podróży, obiektach noclegowych, agencjach eventowych i kulturalnych,
ośrodkach sportowych, w organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach powołanych dla rozwoju i promocji turystyki.
Możesz również zostać przewodnikiem lub
instruktorem niezliczonych form rekreacji.
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Politechnika Warszawska
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2021

2021

1 Politechnika Warszawska

2020

2020

WSKAŹNIK
2021

100,0

2021

1

1

100,0

2 AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie

2

97,7

2 AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie

2

88,9

2

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

2

95,0

3 Politechnika Gdańska

4

84,9

3 Politechnika Wrocławska

3

84,5

3

Politechnika Wrocławska

3

82,5

4 Politechnika Wrocławska

3

79,3

4 Politechnika Śląska

5

79,8

4

Politechnika Poznańska

3

81,5

5 Politechnika Łódzka

6

77,0

5 Politechnika Gdańska

4

79,1

5

Politechnika Gdańska

5

74,0

6= Politechnika Śląska

7

71,9

6= Politechnika Łódzka

6

69,9

6= Politechnika Śląska

6

69,8

6= Politechnika Poznańska

5

71,4

6= Uniwersytet Zielonogórski

7

69,8

6= Politechnika Łódzka

6

69,8

8 WAT im. Jarosława Dąbrowskiego

8

59,7

8 Politechnika Lubelska

7

66,8

8

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

7

64,7

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych 10

9 Politechnika Białostocka

9 Politechnika Poznańska

61,9

9

49,2

7

66,1

9

10 Uniwersytet Morski w Gdyni

11

43,8

10 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

11

64,5

10 Politechnika Lubelska

9

60,7

11= Politechnika Koszalińska

12

43,2

11 Politechnika Częstochowska

10

58,0

11 Politechnika Częstochowska

11

57,6

11= UTP im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

10

42,7

12 Politechnika Opolska

-

55,5

12 Uniwersytet Technologiczno-Przyrod. w Bydgoszczy 17

56,9

11= Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

12

42,2

13 ZUT w Szczecinie

12

54,5

13 Wojskowa Akademia Techniczna

15

51,7

14 Politechnika Białostocka

13

50,9

14= Uniwersytet Śląski w Katowicach

14

50,6

DR INŻ.
KALINA DETKA,
elektrotechnika, UM
w Gdyni

15 UTH im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

-

48,9

14= Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

16

50,4

16 Uniwersytet Morski w Gdyni

14

45,7

14= Politechnika Białostocka

17

50,3

17 Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

15

44,2

14= Uniwersytet Zielonogórski

11

50,1

18 Politechnika Świętokrzyska

16

35,4

14= Politechnika Rzeszowska

18

50,1

14= Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Moja przygoda z naukami technicznymi to rok 2001, kiedy rozpoczęłam studia
w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni na kierunku elektrotechnika. Po pierwszych
zajęciach nie byłam przekonana czy znalazłam się w dobrym miejscu… Jednak po pierwszym semestrze studiów okazało się, że to był bardzo dobry wybór. Z każdym semestrem pojawiały się coraz
ciekawsze przedmioty, a niezliczona ilość zajęć praktycznych wzmacniała nabywaną wiedzę. Tydzień
po ukończeniu studiów rozpoczęłam swoją pierwszą pracę na stanowisku project managera, gdzie zajmowałam się budową portalu internetowego. Jednak po kilku latach okazało się, że poszukuję czegoś
więcej i chciałabym zacząć realizować się naukowo, mieć dostęp do najnowszych technologii i uczyć
się oraz współpracować z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce. Tę możliwość dały mi uruchomione w Akademii Morskiej w Gdyni studia doktoranckie, które ukończyłam z wyróżnieniem, a dziś
jestem zatrudniona w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, gdzie mogę realizować swoje pasje naukowe.
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WSKAŹNIK
2021

1 Politechnika Warszawska

Informatyka

Elektrotechnika

2020

2021

TECHNICZNE

Elektronika
i telekomunikacja

-

49,6

20 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 17

48,7

21 Politechnika Koszalińska

21

44,5

22= Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie -

43,8

22= UPH w Siedlcach

-

43,3

24 Politechnika Opolska

23

39,4

25 Politechnika Świętokrzyska

21

37,7

26 Akademia Finansów i Biznesu Vistula

-

36,1

KONTAKT:
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
tel.: +48 22 234 74 97
e-mail: dziekanat@elka.pw.edu.pl
www.facebook.com/weitipw

elka.pw.edu.pl

WEiTI – nowoczesnych

SUPER WYDZIAŁ

Wydział Elektroniki
i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska

technologii uczymy najlepiej!

NASZYM CELEM I MISJĄ JEST KSZTAŁCENIE NAJZDOLNIEJSZEJ MŁODZIEŻY I PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH TAK, ABY NASI ABSOLWENCI STANOWILI ELITĘ INŻYNIERSKĄ W KRAJU I ZA GRANICĄ.
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
jest największym spośród 19 wydziałów Politechniki Warszawskiej. Kształcimy ponad 3200
studentów rocznie. Znajdziesz u nas następujące kierunki studiów: automatyka i robotyka, cyberbezpieczeństwo, elektronika, informatyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria internetu rzeczy,
telekomunikacja oraz Computer Science i Telecommunications (studia w języku angielskim).
Oferujemy unikatowy w skali kraju elastyczny system studiów – masz możliwość samodzielnego regulowania tempa studiowania oraz
wybierania przedmiotów w ramach określonego programu studiów.
Wizytówkę Wydziału stanowi oddany
do użytku w 2015 r. kompleks 28 laboratoriów dydaktycznych. Wyposażyliśmy je w najnowocześniejsze urządzenia, sprzęt i oprogra-

mowanie, dzięki którym Twoja praca badawcza
i praktyczne wdrażanie zdobytej wiedzy staną
się prawdziwą intelektualną przygodą.
Studentki i studenci zdobywają tu wiedzę
pod okiem znakomitej kadry akademickiej liczącej
ponad 300 osób, w tym ponad 100 profesorów
i doktorów habilitowanych. Na jednego nauczyciela akademickiego przypada ok. 10 studentów,
co jest bardzo korzystnym wskaźnikiem, pozwalającym osiągnąć wysoką jakość kształcenia.
W obszarze kształcenia Wydział charakteryzuje się wysokim stopniem umiędzynarodowienia. Wymiana zagraniczna studentów odbywa się w ramach programów Erasmus+ czy
Athens, ale także w ramach umów bilateralnych,
w tym umów o podwójnym dyplomowaniu.
Na Wydziale działa ponad 20 kół naukowych. Swoje miejsce znajdą w nich m. in. twór-

CZY WIESZ, ŻE...

• Oferujemy dostęp do jednych z najnowocześniejszych laboratoriów naukowo-badawczych w Europie w obszarze mikro-, nano- i optoelektroniki. Z takiego pomieszczenia jak clean room można skorzystać na miejscu!
• Studenci Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
regularnie otrzymują rozmaite stypendia oraz prestiżowe nagrody od takich instytucji jak Fundacja Nauki
Polskiej czy Ministerstwo Edukacji i Nauki.
• Skuteczność naszych absolwentów na rynku pracy
wynosi 100%. Wszyscy znajdują zatrudnienie maksymalnie po roku od ukończenia studiów. Są pracownikami najbardziej renomowanych firm, jak choćby

• W rankingu Perspektywy 2021, podobnie jak
w ubiegłorocznym, nasze kierunki zajęły I miejsce
w kategoriach: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka oraz inżynieria biomedyczna.
• Nasi studenci mogą prowadzić własne badania
w ramach realizacji prac dyplomowych na studiach
pierwszego i drugiego stopnia. Badania te często
stanowią podstawę do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich.
Doktoranci są często angażowani w projekty badawcze mające nierzadko przełomowe znaczenie
dla nauki.

cy gier komputerowych (Koło Naukowe Twórców
Gier POLYGON), miłośnicy robotów (Koło Naukowe Robotyki BIONIK), pasjonaci mikrosystemów (Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS),
entuzjaści zastosowań światłowodów (Koło Naukowe FiberTeam), zainteresowani techniką radarową i radiolokacją (Koło Naukowe Radiolokacji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów RDSP)
oraz cyfrowym bezpieczeństwem (Koło Naukowe Bezpieczeństwa Informacyjnego).
Nasi absolwenci są bardzo cenieni i poszukiwani na rynku pracy. W okresie nie dłuższym niż
3 miesiące po ukończeniu studiów aż 93% z nich
znajduje pełne zatrudnienie. Stały kontakt z pracodawcami zapewniamy dzięki organizowanym
na Wydziale, w każdym semestrze, Targom
Pracy i Praktyk z udziałem ok. 70 firm oferujących
praktyki, staże i zatrudnienie.
Intel Technology Poland, Orange, Samsung, Sage, IBM,
EY, Hewlett Packard czy Goldman Sachs.
• Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych to miejsce, w którym nauka ma konkretne przełożenie
na otaczającą nas rzeczywistość. Realizujemy działania w obszarze transferu technologii do gospodarki w zakresie: akustyki, automatyki i robotyki, cyberbezpieczeństwa, elektroniki, grafiki komputerowej,
informatyki, internetu rzeczy, bioinformatyki, mikro-,
opto- i nanoelektroniki, fotoniki, anten, radarów i radiolokacji, radioelektroniki, systemów pomiarowych,
sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, analizy
danych, spektroskopii, telekomunikacji.
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GABRIELA OLSZEWSKA,
geodezja i kartografia, PW

Górnictwo
i geologia

2021

Geodezja
i kartografia
1

136

Politechnika Warszawska

2

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

1

90,0

3

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

3

86,5

4

Politechnika Gdańska

3

85,7

5

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

6

77,3

6

Politechnika Wrocławska

5

76,7

7

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

-

68,9

8

Wojskowa Akademia Techniczna

8

68,3

9

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

7

58,2

10 Politechnika Koszalińska

7

56,2

11= Akademia Morska w Szczecinie

-

54,4

11= Politechnika Świętokrzyska

-

54,1

Dlaczego właśnie ten, a nie inny kierunek? Ponieważ jest elastyczny
– przygotowuje do pracy zarówno w firmie, urzędzie, jak i w terenie oraz
przede wszystkim, ma charakter interdyscyplinarny. Po studiach posiada się
wiedzę nie tylko z zakresu geodezji inżynieryjnej i stereotypowego „tyczenia
działek”, ale również wszechstronnego zastosowania dronów, systemu GPS, skanowania laserowego
oraz zdjęć satelitarnych do analiz otaczającej nas rzeczywistości, prezentowania jej dzięki znajomości
kartografii i automatyzacji procesów za pomocą języków programowania.
Największą frajdę sprawia mi poznawanie nowych narzędzi, mających zastosowanie w geodezji i kartografii – praca na zaawansowanych urządzeniach pomiarowych, programach graficznych, poznawanie języków
programowania. Całość spaja świetna atmosfera panująca na Wydziale Geodezji i Kartografii oraz możliwość rozwoju zarówno naukowego, jak i umiejętności miękkich, dzięki kołom naukowym i organizacjom
studenckim, które oprócz projektów, konferencji i licznych wyjazdów tworzą przyjaźnie na lata.
Studiując geodezję i kartografię warto być cierpliwym i skrupulatnym, zarówno jeśli chodzi o szczegółowe pomiary geodezyjne, jak i determinację w nauce podstaw matematyki czy geodezji, tak aby
z czasem móc przejść do bardziej zaawansowanych dziedzin i narzędzi. Dodatkowo ważna jest umiejętność pracy zespołowej, wyobraźnia przestrzenna i kreatywność.
Po studiach planuję… dalej się rozwijać. Geodezja jest bardzo dynamicznie zmieniającą się dziedziną.
Zarówno pracując w firmie geodezyjnej, jak i zakładając własny biznes, należy śledzić potrzeby rynku
i aktualne narzędzia umożliwiające jak najbardziej automatyczną pracę. Studia na geodezji i kartografii
rozwijają kreatywność, uczą odwagi, stąd nauka nowych rzeczy jest przyjemnością.
Dużą rolę na tym kierunku odgrywa umiejętność obsługi instrumentów geodezyjnych, której nie sposób się nauczyć zdalnie. Jednak obsługi wszelkich programów i narzędzi jak najbardziej można nauczyć się w formie nauczania zdalnego. Realizowane jest to m.in. dzięki pozyskaniu przez uczelnię licencji na poszczególne oprogramowania dla każdego studenta bądź wirtualne udostępnianie komputerów z sal uczelnianych. Sprawia to, że studenci mają możliwość opracowywania w nich własne projekty oraz poznawać dodatkowe narzędzia w każdej chwili.

mgr inż. DAGMARA
PERŻYŁO,
doktorantka,
górnictwo, PŚ

IZA FIJAŁKOWSKA,
absolwentka
geodezji
i kartografii, PW

KAROLINA
PODLASIAK,
geodezja
i kartografia, PWr

Myślisz, że kobieta naukowiec to coś dziwnego? Właśnie, że nie! Politechnika to miejsce, gdzie coraz
więcej dziewczyn rozpoczyna swoja przygodę z nauką, czy to w dziedzinie informatyki, elektroniki,
budownictwa czy górnictwa – jak ja. Tak dokładnie,
jestem doktorantką wydziału Górnictwa, Inżynierii
bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. Spełniam się jako kobieta – naukowiec. Na uczelni prowadzę badania oraz zajęcia ze studentami, gdzie
mogę zarazić ich pasją do górnictwa. Górnictwo to
nie tylko ciężka praca pod ziemią, ale również praca w laboratorium, czy godziny spędzone
przed komputerem ze specjalistycznym oprogramowaniem. Podejmując wyzwanie rozpoczęcia nauki na Politechnice nie wiedziałam czy to miejsce
dla kobiety, ale teraz wiem, że kobiety są bardzo
pracowite, skrupulatne i wkładają wiele serca
w swoją pracę, co przekłada się na niesamowite
efekty.

Podczas studiów inżynierskich zgłębiłam wiedzę
m.in. z zakresu geodezji, inżynierii przestrzennej,
fotogrametrii oraz kartografii. To właśnie tworzenie map zainteresowało mnie najbardziej, a tytuł
inżyniera otrzymałam za stworzenie interaktywnej mapy życia i twórczości kompozytorów
współczesnej Polski, łącząc w ten sposób dwie
swoje pasje. Obecnie zajmuję się analizami geoprzestrzennymi oraz kartografią nawigacyjną.
Na drugim roku studiów zaczęłam angażować się
w życie Stowarzyszenia Studentów „GEOIDA”
współtworząc zarówno projekty organizacyjne,
jak i naukowe, by potem objąć funkcję Prezesa
Stowarzyszenia, którą piastowałam przez dwa lata. W tym czasie aktywnie działałam na rzecz całej społeczności akademickiej, angażując się
w projekty Samorządu centralnego. Dodatkowo
miałam przyjemność być członkiem Parlamentu
SSPW oraz Rady Wydziału Geodezji i Kartografii.

Znacie te sytuacje, gdy
decydujecie się na coś tylko
na próbę, a okazuje się to strzałem w dziesiątkę? Tak było ze mną. Miałam zupełnie inny pomysł na siebie, ale ostatecznie wybrałam geodezję na PWr. To kierunek, który przyciąga aktywnych ludzi, będących ciągle w ruchu.
Do tego jest interdyscyplinarny – można się zająć np. geodezją inżynieryjną, górniczą czy batymetrią – badaniem zbiorników wodnych.
A że jestem ratownikiem wodnym, kocham
pływanie i żeglarstwo, to koniecznie chciałam
na studiach robić „coś” z wodą.
Razem z naukowcami z PWr skonstruowaliśmy
batymetryczną łódź do pomiaru dna zbiorników wodnych. Nigdy nie żałowałam mojego
wyboru, bo to właśnie na PWr mogłam połączyć swoją pasję z nauką.

SUPER WYDZIAŁ

Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska

KONTAKT:
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Dziekanat pokój 128 Gmach Główny
tel. rekrutacja 22 234 72 25
e-mail: rekrutacja.gik@pw.edu.pl
www.facebook.com/GiKPW

gik.pw.edu.pl

MIERZ, MODELUJ, WIZUALIZUJ OTACZAJĄCĄ CIĘ PRZESTRZEŃ

z Wydziałem GiK Politechniki Warszawskiej

SZUKASZ INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW ŁĄCZĄCYCH ELEMENTY NAUK TECHNICZNYCH I PRZYRODNICZYCH? NASZYM CELEM JEST KSZTAŁCENIE ABSOLWENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ DANYMI GEOPRZESTRZENNYMI, Z KTÓRYCH UDZIAŁEM PODEJMOWANE JEST 80% DECYZJI W GOSPODARCE!
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki
Warszawskiej jest najstarszą geodezyjną akademicką placówką w Polsce i funkcjonuje nieprzerwanie od 1921 roku. Oferujemy studiowanie
na trzech kierunkach: geodezja i kartografia,
gospodarka przestrzenna oraz geoinformatyka.
Kierunek geodezja i kartografia wyróżnia
program obejmujący wszystkie specjalności tej
dyscypliny, a także kompleksowe ćwiczenia
terenowe odbywające się po każdym roku
studiów. Program zajęć daje szanse łatwego
pozyskania wiedzy niezbędnej do uzyskania
uprawnień zawodowych z zakresu geodezji
i kartografii, a także do pracy w różnych dziedzinach gospodarki. Kierunek gospodarka
przestrzenna to wybór dla zainteresowanych
zdobyciem wiedzy i umiejętności praktycz-

nych związanych z projektowaniem urbanistycznym, oceną oddziaływań na środowisko,
działaniami związanymi z rewitalizacją i ochroną krajobrazu oraz gospodarką nieruchomościami. Z kolei na kierunku geoinformatyka
kształcimy przyszłych pracowników „inteligentnych specjalizacji”, czyli najbardziej innowacyjnych branż. Połączenie informatyki i nauk geoinformacyjnych stawia na nowoczesność i praktyczne zastosowanie wiedzy.
Wśród atutów Wydziału należy wymienić nowoczesne Centrum Analiz Geoprzestrzennych
i Obliczeń Satelitarnych (CENAGIS) na światowym poziomie, pozwalające na zdalny dostęp
do unikatowych laboratoriów badawczych i dydaktycznych. Dla studentów jest to niesamowita okazja wymiany doświadczeń oraz możliwość

CZY WIESZ, ŻE...

bie. Interdyscyplinarny charakter pozwala połączyć
wiedzę i umiejętności z zakresu urbanistyki, ochrony środowiska, kartografii, gospodarki nieruchomościami i technologii geoinformacyjnych. Podczas
zajęć projektowych studenci mają możliwość wzięcia udziału w konkursach i warsztatach organizowanych przez samorządy, w praktyce decydując o tym,
jak zmieni się przestrzeń miast i wsi.
• Geoinformatyka może się poszczycić tytułem kierunku o profilu praktycznym. Co się za tym kryje?
Półroczna praktyka produkcyjna w firmie informatycznej lub geoinformatycznej, która bardzo często
gwarantuje stałe zatrudnienie.

• Nazwa naszego Wydziału to tylko dwa słowa, ale
Wydział oferuje trzy kierunki inżynierskie, a na studiach magisterskich w sumie dwa kierunki, ale aż
dziewięć specjalności.
• Geodezja i kartografia to nie tylko naziemne pomiary i wykonywanie map. Współczesny geodeta zajmuje się także nawigacją, obserwacjami astronomicznymi, wyceną nieruchomości, obrazowaniem
zdjęć z dronów, satelitów i skanowania laserowego,
bazami danych przestrzennych oraz stosowaniem
ich w analizach przestrzennych.
• Gospodarka przestrzenna to kierunek dla wszystkich, którzy chcą kształtować przestrzeń wokół sie-

skorzystania i poznania najnowocześniejszych
rozwiązań z zakresu geoinformacji.
Na Wydziale prężnie działają dwa koła naukowe: Geodezji i Kartografii oraz Gospodarki
Przestrzennej. Ponadto, od ponad 25 lat funkcjonuje Stowarzyszenie Studentów WGIK PW
GEOIDA, a nad organizacją życia studenckiego
czuwa Wydziałowa Rada Samorządu. Studenci
w ramach dodatkowych aktywności rozwijają
nie tylko umiejętności praktyczne w zakresie
swoich zainteresowań naukowych i zawodowych podczas realizacji projektów badawczych, ale także wiele umiejętności miękkich
organizując wydarzenia naukowo-kulturalne.
W trakcie studiów można także skorzystać
z wyjazdu do partnerskich uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus+. Ponad 30 placówek współpracujących z naszym
Wydziałem znajduje się w większości europejskich krajów w atrakcyjnych lokalizacjach. Doświadczenie nabyte podczas takiego wyjazdu
z pewnością wzbogaci życiorys zarówno
pod względem naukowym, jak i społecznym.
Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w sektorze publicznym i prywatnym – w organach administracji publicznej, przedsiębiorstwach geodezyjnych, informatycznych czy pracowniach
urbanistycznych. Uczelnia umożliwia również
dalszy rozwój naukowy – poprzez aplikację
do Szkoły Doktorskiej PW lub innych jednostek
akademickich w Polsce i zagranicą.
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WSKAŹNIK
2021

2020

WSKAŹNIK
2021

100,0

1 Politechnika Warszawska

1

100,0

2 Politechnika Częstochowska

3

98,0

2 Politechnika Poznańska

-

79,3

3 Politechnika Poznańska

1

90,3

3 Wojskowa Akademia Techniczna

2

67,3

4 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

1

83,7

4 Politechnika Rzeszowska

3

57,2

5 Politechnika Śląska

6

81,0

6 Uniwersytet Łódzki

-

76,8

7 Uniwersytet Szczeciński

5

75,0

8 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

7

73,8

9 Politechnika Rzeszowska

9

72,3

10 Politechnika Białostocka

7

71,5

11 Wojskowa Akademia Techniczna

11

67,7

12 UPH w Siedlcach

-

66,6

13 Politechnika Opolska

9

59,5

14 Uniwersytet Zielonogórski

-

51,4

15 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

-

40,5

Kierunki techniczne są
coraz częściej wybierane
przez młode kobiety, jednak wciąż niewystarczająco często. Politechnika stereotypowo postrzegana jest jako miejsce rozwoju umiejętności przypisanych mężczyznom. Jednak to właśnie my kobiety możemy sprawić, że dziedziny techniczne
będą się szybciej rozwijały. Wprowadzamy nowy
sposób patrzenia na świat, z determinacją szkolimy się i wciąż staramy się sięgać po więcej.
JUSTYNA
KACZYŃSKA,
informatyka, PŁ
Na początku studiów
rozpoczęłam działalność
w Wydziałowej Radzie Samorządu Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki,
Informatyki i Automatyki. Byłam jednym z koordynatorów takich wydarzeń jak „Wtyczka”, czy
„Dzień Wydziału EEIA”. Moją pasją jest rysowanie
i rzeźbienie, które udaje mi się połączyć ze studiami. Dzięki temu zaczęłam zajmować się tworzeniem modeli trójwymiarowych.

2021

2020

3

MAJA BAKALARZ,
lotnictwo
i kosmonautyka,
PRz
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i kosmonautyka

1 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2021

TECHNICZNE

Lotnictwo

Logistyka

SYLWIA
KUROPATWIŃSKA,
Absolwentka
logistyki, WAT
WAT – pierwsze skojarzenie? Męska, wojskowa
uczelnia. Nic bardziej mylnego! Jak widać, jestem kobietą i bardzo dobrze odnajduję się
na tej uczelni. Przez 4 lata studiowania miałam
możliwość organizowania i współtworzenia
największych wydarzeń studenckich. Działalność w Samorządzie Studenckim, Kołach Naukowych pozwala rozwijać nasze indywidualne
zdolności, a także zajmować się sprawami, które nas interesują i są dla nas ważne. Musimy
przecież pamiętać, że studia polegają na uczeniu się, ale także studiowaniu. Ze studenckimi
pozdrowieniami!
BEATA
SNOCHOWSKA,
absolwentka
informatyki, UG
Studia, oprócz oczywiście programowania, nauczyły mnie analitycznego myślenia i umiejętności logicznego rozwiązywania problemów.
Obecnie pracując na stanowisku IT Business
Analyst w firmie JIT Team łączę wiedzę zdobytą
na studiach i mój ekstrawertyczny charakter.
Znając potrzeby klienta staram się przełożyć je
deweloperom na bardziej techniczny język co
pozwala osiągnąć oczekiwany produkt.
Zachęcam wszystkie dziewczyny do studiowania kierunków ścisłych i technicznych! Równowaga jest ważna – w projekcie, w branży,
wszędzie.

SUPER WYDZIAŁ

Wydział Bezpieczeństwa,
Logistyki i Zarządzania
Wojskowa Akademia Techniczna
KONTAKT:
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2B,
00-908 Warszawa
tel. 261 83 76 55
e-mail: dziekanat.wlo@wat.edu.pl.

wlo.wat.edu.pl

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ,

mniej gadania więcej działania

WYDZIAŁ PROWADZI STUDIA NA KIERUNKACH O PROFILU PRAKTYCZNYM – LOGISTYKA I OBRONNOŚĆ
PAŃSTWA, ORAZ NA KIERUNKACH O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM – BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
I ZARZĄDZANIE, GDZIE RÓWNIEŻ DUŻĄ WAGĘ PRZYKŁADAMY DO ZAGADNIEŃ PRAKTYCZNYCH.
Praktyka na obecnym rynku pracy jest kluczowa i dlatego staramy się, aby nasi studenci mieli
w tym zakresie przewagę.

Na naszych kierunkach studiów:

• zwracamy szczególną uwagę na praktyczne

aspekty kształcenia, tj. atrakcyjne miejsca
praktyk, warsztaty oraz wizyty studyjne związane tematycznie ze studiami;
na
• si wykładowcy posiadają doświadczenie
specjalistyczne i eksperckie w zakresie prowadzonych przedmiotów;
• stale się rozwijamy, aby zapewnić naszym studentom jak najlepszy start: nowe gry symulacyjno-decyzyjne, programy komputerowe,
specjalistyczne laboratoria;

CZY WIESZ, ŻE...

• Studenci kierunków Bezpieczeństwo Narodowe
i Obronność Państwa z sukcesami aplikują do tak prestiżowych miejsc pracy na rynku jak Ministerstwo
Obrony Narodowej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojska Obrony Terytorialnej, wojewódzkie sztaby wojskowe i inne organy administracji rządowej i samorządowej.
• Studenci kierunku Logistyka mają przed sobą atrakcyjny
i dobrze płatny zawód inżyniera logistyki, gdzie mogą
swoją wiedzą i umiejętnościami wykazać się w przedsiębiorstwach: branży maszynowej, handlowej, magazynowo – dystrybucyjnej, branży TSL (transport, spedycja
i logistyka), jednostkach projektowych i doradczych zaj-

Na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
studenci biorą udział w wyjazdach studyjnych
oraz zdobywają doświadczenie zawodowe w instytucjach realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. Studenci zostają
wyposażeni nie tylko w wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ale również
w umiejętności prowadzenia badań naukowych.
Na kierunku Logistyka o profilu praktycznym realizowany jest proces kształcenia dotyczący zarządzania procesami logistycznymi z wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych. Proces dydaktyczny zapewnia
możliwość praktycznej realizacji m.in. operacji
procesu magazynowego, budowy modeli symumujących się logistyką, a także w jednostkach administracji samorządowej, w których wymagana jest wiedza
logistyczna, techniczna oraz umiejętności organizacyjne.
• Na kierunku Obronność Państwa wszyscy studenci
studiów licencjackich uczestniczą w zajęciach realizowanych na najnowocześniejszej strzelnicy laserowej.
• Studenci kierunku Zarządzanie mają możliwość rozwoju dzięki warsztatom organizowanym przez Koło
Naukowe Strategia oraz spotkaniom z przedstawicielami biznesu, aktywnemu uczestnictwu w konferencjach
naukowych i publikowaniu artykułów naukowych,
współpracy międzynarodowej i nauce w ramach programu Erasmus, w uczelniach m.in. we Włoszech,
Hiszpanii, Portugalii.

lacyjnych. Zajęcia realizowane są na bazie specjalistycznych laboratoriów oraz w nowocześnie
wyposażonym Centrum Logistyki Stosowanej.
Obronność Państwa jest kierunkiem studiów o profilu praktycznym, przygotowującym absolwentów do pracy w podmiotach
państwowych i prywatnych zajmujących się
sektorem obronnym i bezpieczeństwem państwa. Zdecydowana większość wykładowców
to eksperci, którzy swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywali w strukturach Sił
Zbrojnych RP oraz w polskich przedsiębiorstwach, a także branży zbrojeniowej.
Na kierunku Zarządzanie studenci zdobywają wiedzę i kompetencje potrzebne w biznesie oraz w zarządzaniu podmiotami administracji publicznej. Studenci nabywają także
praktyczne umiejętności potrzebne do założenia i prowadzenia własnej firmy m.in. dzięki
praktykom w przedsiębiorstwach oraz administracji rządowej i samorządowej, a także wizytom studyjnym. Cechą wyróżniającą ten kierunek jest silne ukierunkowanie na kształtowanie
kompetencji cyfrowych.
Nasi studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w ramach prężnie działających Kół Naukowych: Strategia, KN Bezpieczeństwa Narodowego, KN Logistyki Stosowanej czy Wojskowej oraz Securitas et Defensio.
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AGNIESZKA
SZATKOWSKA,
Mechanical and
Automotive
Engineering, PP
Od czterech lat jestem studentką na Politechnice Poznańskiej. Jest to również
okres mojej przynależności do PUT MotorsportZespołu Wyścigowego Politechniki. To właśnie funkcjonowanie tego projektu skłoniło mnie do wyboru
naszej Uczelni. W zasadzie od zawsze interesuję się
światem motorsportu. Dzięki środowisku, w jakim
się znajduję, mam możliwość realizowania swojej
pasji, poprzez wykorzystywanie wiedzy zdobytej
na zajęciach, przy budowie bolidu wyścigowego klasy Formula Student. Politechnika Poznańska oferuje
zarówno kierunki kształcenia na bardzo wysokim
poziomie, jak i szeroki wachlarz kół i projektów naukowych. Jest to doskonałe połączenie, które umożliwia zdobycie doświadczenia związanego z przyszłym zawodem, jeszcze przed rozpoczęciem pracy.
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WSKAŹNIK
2021

2021

2020

WSKAŹNIK
2021

Mechatronika

2020

Swoją przygodę na Politechnice Poznańskiej rozpoczęłam jako studentka mechatroniki. Doceniałam możliwość przynależenia do kół naukowych, uczestniczenia w spotkaniach i rozmowach z osobami realizującymi się w nauce i inżynierii. Przyczyniło się to do tego, że po obronie pracy magisterskiej, rozpoczęłam studia
doktoranckie.
Wsparcie promotora oraz przyjazna atmosfera
pomogły mi zaangażować się w liczne projekty
naukowo-badawcze, konferencje oraz organizację wydarzeń. Wspieram działania Samorządu Doktorantów, a także studentów. Utworzyłam interdyscyplinarne koło naukowe
μRoboSpace – jego celem jest budowa turniejowego łazika marsjańskiego, który będzie rywalizował w prestiżowych zawodach na skalę
europejską i światową – ERC i URC. Wiele razy organizowaliśmy warsztaty w ramach Nocy
Naukowców czy Dnia Dziewczyn.
Kiedyś studentka, dziś doktorantka i przedstawicielka kadry Politechniki Poznańskiej, czekam, aby pomóc zrealizować cele studentów!

Mechanika
i budowa maszyn
1

Politechnika Warszawska

1

100,0

1

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

1

100,0

2

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

2

97,9

2

Politechnika Warszawska

2

91,4

3

Politechnika Wrocławska

3

88,8

3

Politechnika Wrocławska

3

84,3

4

Politechnika Śląska

4

86,3

4

Politechnika Lubelska

4

72,7

5

Politechnika Gdańska

5

83,0

5= Politechnika Gdańska

8

71,4

6

Politechnika Poznańska

5

76,8

5= Politechnika Poznańska

6

71,3

2021

TECHNICZNE

MGR. INŻ.
NATALIA
SWOJAK,
mechatronika, PP

7

Politechnika Łódzka

7

75,8

7

Politechnika Łódzka

7

67,4

8

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

8

73,9

8

Politechnika Śląska

5

66,6

9

Politechnika Lubelska

8

71,1

9

Wojskowa Akademia Techniczna

9

61,0

10 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 12

64,3

10 Uniwersytet Śląski w Katowicach

10

54,0

11= Uniwersytet Technologiczno-Przyrod. w Bydgoszczy

16

61,9

11 Politechnika Białostocka

-

52,5

11= Politechnika Opolska

12

61,6

12= Politechnika Koszalińska

12

51,8

11= Wojskowa Akademia Techniczna

11

61,5

12= Politechnika Rzeszowska

12

51,8

14 UHP im. Jana Długosza w Częstochowie

10

60,0

12= Politechnika Opolska

11

51,4

15 Politechnika Koszalińska

20

59,4

15 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

12

50,3

16= Politechnika Rzeszowska

16

58,6

16 Uniwersytet Rzeszowski

12

49,2

16= Uniwersytet Zielonogórski

17

58,3

17 ATH w Bielsku-Białej

-

44,0

18 Politechnika Białostocka

15

57,7

18 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

16

42,5

19 Politechnika Częstochowska

12

56,7

20= Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

21

51,5

20= Politechnika Świętokrzyska

18

51,0

22 ATH w Bielsku-Białej

22

47,5

23 Akademia Morska w Szczecinie

-

45,2

24= Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

-

43,9

24= Uniwersytet Morski w Gdyni

23

43,9

26 Akademia im. Jakuba z Paradyża

-

25,5

IZABELA HURA,
mechanika
i budowa maszyn,
ATH w Bielsku
Białej
Do dziś wspominam tą ekscytację pierwszego dnia, gdy podjęłam naukę
na tym „męskim” kierunku. Jako kobieta początkowo nie posiadałam takiej wiedzy praktycznej
jak koledzy z roku. Szybko jednak okazało się, że
nie stanowi to żadnego problemu ponieważ
w trakcie zajęć zdobyłam potrzebną wiedzę i nadal ją poszerzam. Podczas wyboru specjalności
postawiłam na CAD/CAM.

SANDRA
ZARYCHTA,
doktorantka,
Mechanical
Engineering, PŁ
W 2020 r. zostałam laureatką w konkursie grantowym PRELUDIUM 19, organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki.
W ramach projektu pracuję nową metodą szacowania sterowania optymalnego, opartą na szeregu Fouriera. W swojej pracy naukowej zajmuję
się głównie dynamiką nieliniową.
Działam również aktywnie w Stowarzyszeniu
Studentów BEST (Board of European Students
of Technology) PŁ, jestem koordynatorką ds.
merytorycznych konkursu inżynierskiego
EBEC Łódź 2021.
Jestem laureatką II miejsca w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym.
Moją wielką pasją jest latanie. Jestem członkiem
Aeroklubu Łódzkiego. PŁ pozwala mi łączyć obie
pasje, szczególnie dyscyplina, którą studiuję, poszerza moje horyzonty w lotnictwie i odwrotnie.

SUPER WYDZIAŁ

Wydział Transportu
i Inżynierii Lotniczej
Politechnika Śląska
KONTAKT:
ul. Zygmunta Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
Biuro dziekana (pok. 115)
tel./faks +48 32 603 41 08, tel. +48 32 603 41 40
e-mail: rt@polsl.pl
rekrutacja: rekrutacja.polsl.pl
YouTube: PolSlWTiIL

facebook:PolSlWTiIL

polsl.pl/rt

RUSZAJ W PRZYSZŁOŚĆ z nami
WYDZIAŁ TRANSPORTU I INŻYNIERII LOTNICZEJ TO NOWOCZESNA JEDNOSTKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA
UCZELNI BADAWCZEJ – POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ.
Pracownicy Wydziału Transportu i Inżynierii
Lotniczej (WTIL) prowadzą działalność naukową w obszarze badawczym inteligentne miasta
i mobilność przyszłości. Ich pasją są samochody,
pociągi, samoloty oraz rozwój zrównoważonego transportu i rozwiązania związane z mobilnością przyszłości. Doświadczeniem z badań naukowych dzielą się ze studentami – przekazują
umiejętności oraz wiedzę praktyczną i teoretyczną potrzebne do pracy we wszystkich gałęziach transportu. Na wydziale można studiować
na jednym z trzech kierunków: transport, transport kolejowy oraz inżynieria lotnicza i kosmiczna. Do wyboru jest szereg specjalności związanych z transportem drogowym, kolejowym, lotniczym oraz inżynierią ruchu i logistyką. Zajęcia
są prowadzone w nowoczesnych pracowniach
badawczych i salach dydaktycznych.
Uzupełnieniem podstawowego kształcenia
jest działalność w studenckich kołach naukowych. Ich członkowie w czasie studiów rozwijają swoje zainteresowania i osiągają sukcesy.
Na wydziale działa dziewięć studenckich kół

naukowych, które zajmują się m.in. konstruowaniem bolidów spalinowych i elektrycznych,
dronów oraz elektromobilnością.
Jednostkami wewnętrznymi wydziału są katedry – zajmują się wydzielonymi obszarami
badań i dydaktyki. Katedra Transportu Drogowego (RT1) zajmuje się eksploatacją pojazdów
samochodowych, techniką i zarządzaniem
w transporcie samochodowym, a ostatnio
również eko- i elektromobilnością oraz spedycją drogową. Zajęcia dydaktyczne odbywają się
w nowoczesnych pracowniach wybudowanych we współpracy z przemysłem oraz miastem Katowice, które utworzyło strefę innowacji. Katedra Transportu Kolejowego (RT2)
zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi projektowania i utrzymania infrastruktury transportu
kolejowego, inżynierii bezpieczeństwa, budowy i eksploatacji pojazdów szynowych oraz
sterowania ruchem kolejowym. W katedrze
jest prowadzony kierunek transport kolejowy,
które jest kierunkiem praktycznym, realizowanym w formie studiów dualnych w ścisłej
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wstały nowoczesne pracownie naukowo-dydaktyczne w obszarze transportu drogowego, kolejowego i lotniczego oraz inżynierii ruchu i logistyki.
• Kształcenie na kierunku transport na WTIL ma akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz międzynarodową akredytację EUR-ACE KAUT dla studiów inżynierskich oraz magisterskich, co potwierdza najwyższą jakość kształcenia.
• W roku 2016 doszło do połączenia Wydziału Transportu z Centrum Naukowo¬ Dydaktycznym Trans-

• Od października 2021 roku na WTIL jest oferowany nowy kierunek kształcenia: inżynieria lotnicza
i kosmiczna – ze ścieżkami dyplomowania: logistyka
lotnicza, eksploatacja i konstrukcje silników lotniczych, materiałoznawstwo lotnicze oraz projektowanie statków powietrznych.
• Na WTIL w roku 2020 powstała i ciągle jest rozwijana strefa innowacji miasta Katowice. We współpracy z miastem i przy jego znacznym wsparciu po-

współpracy z największymi firmami z obszaru
transportu kolejowego. W Katedrze Transportu Lotniczego (RT3) w ścisłej współpracy
z Ośrodkiem Szkolenia Mechaników Obsługi
Technicznej oraz Akademickim Ośrodkiem
Szkolenia Lotniczego studenci specjalności lotniczych: mechanika i eksploatacja lotnicza oraz
nawigacja powietrzna uzyskują dodatkowe
uprawnienia zawodowe. Programy kształcenia
naszych specjalności lotniczych mają największy w Polsce poziom uznawalności przyznany
przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, co przyspiesza osiąganie przez studentów pełnych
uprawnień zawodowych. Katedra Systemów
Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki
(RT4) uzupełnia obszary kształcenia o specjalności inżynieria ruchu i logistyka transportu.
Pracownicy tej katedry prowadzą badania
o zasięgu krajowym i międzynarodowym w zakresie zrównoważonego transportu, mobilności przyszłości, w dziedzinie organizacji, planowania i projektowania systemów sterowania
i kierowania ruchem.
portu Kolejowego, dzięki czemu wydział (obecnie
WTIL) zaczął oferować nowy kierunek studiów
transport kolejowy o profilu praktycznym, w formie
studiów dualnych, w ścisłej współpracy z największymi firmami kolejowymi.
• Politechnika Śląska kształci na kierunku studiów
transport od ponad 50 lat. W tym czasie wydano absolwentom kierunku transport ponad dziewięć tysięcy dwieście dyplomów ukończenia studiów.
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WSKAŹNIK
2021

2021

2020

WSKAŹNIK
2021

Zarządzanie
i inżynieria
produkcji

2020

Studia na kierunku
transport na Wydziale
Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej polecam wszystkim zainteresowanym zagadnieniami związanymi
z techniką przemieszczania ludzi i materiałów.
Z pewnością odnajdą się tutaj fani motoryzacji,
lotnictwa, kolejnictwa, logistyki, inżynierii ruchu,
współdzielonej mobilności, elektromobilności,
czy inżynierii kosmicznej.
Studenci w trakcie studiów mają możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Wydział kształci przyszłych pilotów,
nawigatorów powietrznych, specjalistów mechaniki i eksploatacji – tak lotniczej, jak i samochodowej, diagnostów samochodowych, przyszłych
menedżerów branży motoryzacyjnej, logistycznej i transportowej, specjalistów ds. planowania
ruchu drogowego, sterowania ruchem kolejowym czy zarządzania inteligentnymi systemami
transportowymi.
Ponadprzeciętne doświadczenia studenci mogą
zdobywać w studenckich kołach naukowych,
biorąc udział np. w konstruowaniu bolidu, symulatora szybowcowego, hulajnóg elektrycznych
czy autonomicznych robotów.
Jestem absolwentką od wielu lat zainteresowaną
motoryzacją; wiedza zdobyta dzięki doskonale
przygotowanej kadrze wydziału i stale rozwijanemu wyposażeniu badawczo-dydaktycznemu
zainspirowała mnie do kontynowania kształcenia
w szkole doktorskiej Politechniki Śląskiej😊
😊

Transport
1

Politechnika Warszawska

1

100,0

1

Politechnika Warszawska

1

100,0

2

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

3

83,3

2

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

2

93,9

2021

TECHNICZNE

WIOLETTA
CYBULSKA,
transport, PŚ

3

Akademia Morska w Szczecinie

2

79,7

3

Politechnika Poznańska

3

90,1

4

Politechnika Śląska

4

73,7

4

Politechnika Śląska

5

88,1

5

Politechnika Gdańska

6

69,8

5= Politechnika Wrocławska

4

86,1

6

Politechnika Lubelska

6

67,5

5= Politechnika Łódzka

4

85,8

7= Politechnika Poznańska

7

66,8

7

Politechnika Lubelska

8

78,1

7= Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

4

66,7

8

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

6

76,8

Politechnika Rzeszowska

10

58,5

9

9

66,8

10 Uniwersytet Morski w Gdyni

9

Politechnika Świętokrzyska

12

53,4

10 Uniwersytet Technologiczno-Przyrod. w Bydgoszczy

14

65,2

11= Politechnika Łódzka

10

50,8

11= Uniwersytet Zielonogórski

12

63,3

11= Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

9

50,6

11= Politechnika Białostocka

9

63,1

13= Uniwersytet Technologiczno-Human. w Radomiu

-

47,2

13 Politechnika Opolska

10

61,6

13= Politechnika Rzeszowska

12

47,1

14= Akademia Techniczno-Human. w Bielsku-Białej

14

60,4

15 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

-

45,6

14= Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

12

60,3

16 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

-

38,7

14= Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

15

59,8

17 Uniwersytet Technologiczno-Przyrod. w Bydgoszczy

14

35,6

17= Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

18

58,5

18 Akademia WSB

16

35,0

17= Politechnika Częstochowska

10

58,3

19 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

15

57,0

20= Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

-

56,1

ywy.pl

20= Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

-

56,0

20= Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

18

55,9

23 Politechnika Koszalińska

21

55,0

24= Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

18

52,9

24= Akademia Morska w Szczecinie

23

52,4

26 Politechnika Świętokrzyska

24

47,5

SUPER WYDZIAŁ

Wydział Transportu
Politechnika Warszawska

KONTAKT:
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel.: 22 234 73 64, fax: 22 625 00 94
e-mail: dziekanat@wt.pw.edu.pl
RANKING STUDIÓW INŻYNIERSKICH
PERSPEKTYWY 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
- I miejsce w rankingu kierunku
TRANSPORT

wt.pw.edu.pl

TRANSPORT MA PRZYSZŁOŚĆ
WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ JEST JEDNĄ Z NAJLEPSZYCH POLSKICH
JEDNOSTEK NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH KSZTAŁCĄCYCH W OBSZARZE TRANSPORTU PODĄŻAJĄC
ZA TRENDAMI I POTRZEBAMI SPOŁECZNO-GOSPODARCZYMI. WYDZIAŁ TRANSPORTU ZASILA RYNEK
PRACY ABSOLWENTAMI POSIADAJĄCYMI AKTUALNĄ WIEDZĘ Z NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII
WYKORZYSTYWANYCH W TRANSPORCIE, A KAŻDY STUDENT MOŻE KSZTAŁTOWAĆ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ
ROZWOJU ZGODNIE ZE SWOIMI ZAINTERESOWANIAMI I PLANAMI ZAWODOWYMI.
Transport jest podstawowym kierunkiem
studiów na Wydziale Transportu. W ramach
tego kierunku możliwe jest ukończenie studiów pierwszego stopnia uzyskując dyplom inżyniera oraz studiów drugiego stopnia uzyskując dyplom magistra inżyniera. Dodatkowo
na drugim stopniu Wydział Transportu wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, w ramach programu
NERW 2 prowadzi międzywydziałowe studia
na kierunku Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego. Studia realizowane są
w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w ramach specjalności odpowiadających różnym
obszarom działalności transportowej, także

w języku angielskim – Transport Systems Engineering and Management. Wydział Transportu
oferuje studia w zakresie: bezpieczeństwa
i ekologii transportu, inżynierii eksploatacji pojazdów samochodowych, rzeczoznawstwa samochodowego, sterowania ruchem w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym, inżynierii transportu lotniczego, logistyki i technologii transportu samochodowego, kolejowego oraz wewnętrznego i magazynowania,
organizacji i technologii transportu szynowego, audytu logistycznego, telematyki transportu, systemów IT w transporcie, pojazdów autonomicznych i systemów transportu autonomicznego, a także zrównoważonej mobilności

CZY WIESZ, ŻE...

Pojazdy wyposażone są w kamery a prowadzenie
ruchu może odbywać się z wykorzystaniem tabletów i smartfonów.
• Wydział Transportu posiada certyfikat zgodności
z normą ISO 9001: 2015 w zakresie realizacji procesu kształcenia na studiach o profilu ogólnoakademickim na kierunku Transport.
• Dzięki wyróżniającymi się na rynku działaniami zorientowanymi na kształcenie liderów społecznych
oraz efektywnej edukacji praktycznej studentów
Wydział został laureatem X edycji Ogólnopolskiego

• Na Wydziale Transportu zbudowano pierwszą
w Polsce makietę kolejową z odwzorowaniem terminali intermodalnych. Nowoczesna pracownia oferuje studentom możliwość zapoznania się ze specyfiką branży przewozów kombinowanych. Makieta
kolejowa zajmuje powierzchnię blisko 25 m2 i składa się ze 150 m torów, 120 rozjazdów oraz 320 semaforów, zawiera 6 linii normalnotorowych, normalnotorową bocznicę do terminala transportu
intermodalnego oraz jedną linię wąskotorową.

miejskiej. Wykształcenie uzyskane na Wydziale Transportu zapewnia wejście na rynek pracy z uprzywilejowanej pozycji. Renoma, jaką
nasz Wydział cieszy się wśród największych
pracodawców, a także wiedza i umiejętności
naszych absolwentów ułatwiają zdobycie dobrego zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej. Absolwenci Wydziału zatrudniani są
w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się projektowaniem, budową, eksploatacją, organizacją i planowaniem oraz modernizacją i rozwojem systemów transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, a także logistyką, handlem, zarządzaniem oraz infrastrukturą
transportu.
Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia
Liderów”.
• Za wspieranie inicjatyw Polskiej Izby Producentów
Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei w obszarze dydaktycznym i badawczym Wydział otrzymał specjalne
wyróżnienie.
• Wydział otrzymał Akredytację EUR-ACE Label,
ENAEEEuropean Network for Accreditation of
Engineering Education, dla studiów pierwszego
stopnia EUR-ACE Bachelor oraz studiów drugiego
stopnia.
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HARMONOGRAM
EGZAMINU MATURALNEGO 2022
CZĘŚĆ PISEMNA
DATA

DZIEŃ

GODZINA 9:00

GODZINA 14:00

4 maja

środa

język polski – pp**

język łaciński i kultura antyczna – pr**

5 maja

czwartek

matematyka – pp

historia muzyki – pr

6 maja

piątek

język angielski – pp

język francuski– pp
język hiszpański - pp
język niemiecki - pp
język rosyjski - pp
język włoski - pp

9 maja

poniedziałek

język angielski – pr
język angielski – dj**

filozofia – pr

10 maja

wtorek

język polski – pr

język francuski – pr
język francuski – dj

11 maja

środa

matematyka – pr

język hiszpański– pr
język hiszpański - dj

12 maja

czwartek

biologia – pr

język rosyjski – pr
język rosyjski - dj

13 maja

piątek

wiedza o społeczeństwie – pr

język niemiecki – pr
język niemiecki - dj

16 maja

poniedziałek

chemia - pr

język włoski - pr
język włoski - dj

17 maja

wtorek

historia – pr

języki mniejszości narodowych – pp

18 maja

środa

geografia – pr

języki mniejszości narodowych – pr

19 maja

czwartek

fizyka – pr

historia sztuki – pr

20 maja

piątek

informatyka – pr

język kaszubski – pr
język łemkowski – pr

23 maja

poniedziałek

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)***

2022

Więcej informacji: cke.gov.pl

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***
godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***

CZĘŚĆ USTNA*
od 18 do 20 maja

język polski, języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski, język kaszubski

Egzamin ustny jest przeprowadzany w szkołach
według harmonogramów ustalonych przez
przewodniczących zespołów egzaminacyjnych

* W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.
** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
*** Dodatkowe zadanie egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać
absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
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I

I n f o r m a t o r d l a M AT U R Z Y S T Ó W
2022

410
ponad

szkół wyższych

1800

kierunków,
makrokierunków
i kierunków unikatowych

147 publicznych szkół wyższych
Wykaz 263 uczelni niepublicznych

Oferta

148
204
230
238
240
246
252
258
262
268
272
280
282
302
308
309

uniwersytety
uczelnie techniczne
uczelnie pedagogiczne
uczelnie teologiczne i kościelne
uczelnie ekonomiczne
uczelnie medyczne
uczelnie rolnicze
uczelnie artystyczne
akademie wychowania fizycznego
uczelnie morskie
uczelnie wojskowe
uczelnie mswia i ms
uczelnie niepubliczne
publiczne uczelnie zawodowe
szkoły policealne
indeks uczelni

Jak korzystać

z „INFORMATORA DLA MATURZYSTÓW”
W notach o poszczególnych uczelniach publicznych najpierw podane są
kierunki studiów i zasady przyjęć na bezpłatne studia stacjonarne, a potem na płatne studia niestacjonarne. Aby ułatwić wyszukiwanie informacji – wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i inne informacje ich dotyczące wyróżnione są dodatkowo kropkami (), a kierunki studiów niestacjonarnych oraz inne informacje ich dotyczące – kwadracikami ().
Nazwy kierunków studiów w całym Informatorze konsekwentnie podane są czcionką pogrubioną, opisy uczelni i kierunków studiów czcionką
zwykłą, a informacje dotyczące zasad przyjęć – czcionką pochyłą.
Uzupełnieniem tych rozwiązań redaktorsko-graficznych jest logiczny
i sprawdzony od ponad dwudziestu lat w informatorach Perspektyw

SYSTEM SKRÓTÓW I OZNACZEŃ:
M
I

– stacjonarne, jednolite studia magisterskie (zazwyczaj 5-letnie)
– stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie, zazwyczaj 3-letnie lub 3,5-letnie)
II
– stacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie, zazwyczaj 2-letnie)
Mz – niestacjonarne (prowadzone w trybie zaocznym) jednolite studia magisterskie (zazwyczaj 5-letnie)
Mw – niestacjonarne (prowadzone w trybie wieczorowym) jednolite
studia magisterskie (zazwyczaj 5-letnie)
Mn – niestacjonarne jednolite studia magisterskie (zazwyczaj 5-letnie)
Iz
– niestacjonarne (prowadzone w trybie zaocznym) studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie)

Iw

– niestacjonarne (prowadzone w trybie wieczorowym) studia
pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie)
In – niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie lub
inżynierskie)
IIz – niestacjonarne (prowadzone w trybie zaocznym)
studia drugiego stopnia (magisterskie, zazwyczaj 2-letnie)
IIw – niestacjonarne (prowadzone w trybie wieczorowym) studia
drugiego stopnia (magisterskie, zazwyczaj 2-letnie)
IIn – niestacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie,
zazwyczaj 2-letnie)
a – studia w języku angielskim
f – studia w języku francuskim
i – studia przez internet
n – studia w języku niemieckim
r – studia w języku rosyjskim
R – poziom rozszerzony egzaminu maturalnego
P – poziom podstawowy egzaminu maturalnego
III
InIIn
IzIIz
IwIIw

}

studia licencjackie lub inżynierskie I stopnia z możliwością
kontynuowania nauki na danym kierunku (niekoniecznie
specjalności), na tej samej uczelni na studiach II stopnia
(z rekrutacją w bieżącym roku akademickim).

Ogólne zasady przyjęć na studia w roku akademickim 2022/2023
Do studiowania w szkole wyższej na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich może być dopuszczona wyłącznie
osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.
Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce kryteria kwalifikacji na studia na rok akademicki 2022/23,
wszelkie decyzje o rekrutacji należą bezpośrednio do szkół wyższych.
Od decyzji senatów poszczególnych uczelni zależy, jakie będą szczegółowe zasady rekrutacji. Zasady przyjęć na studia uczelnie mają obowiązek
ogłosić do końca maja w roku poprzedzającym kolejny rok akademicki.
Na większość uczelni podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie są wyniki egzaminu maturalnego. Za zgodą
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uczelnia może
przeprowadzić dodatkowe egzaminy wstępne, ale tylko w przypadku,
gdy konieczne jest sprawdzenie wiedzy lub umiejętności kandydata,
które nie są sprawdzane podczas egzaminu maturalnego.
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Publiczne szkoły wyższe nie pobierają opłat za studia stacjonarne, natomiast studia niestacjonarne i prowadzone całkowicie w języku obcym
są odpłatne.
Na większości uczelni kandydaci dokonują rejestracji na studia przez internet. Uczelnia określa także nieprzekraczalny termin, w którym trzeba
dostarczyć komplet dokumentów. Szkoły wyższe wymagają najczęściej
formularza-ankiety (do pobrania ze strony internetowej uczelni), podania
wraz z życiorysem, zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, 3-5 fotografii
i oryginału świadectwa dojrzałości lub równoważnej mu kopii.
Na niektóre kierunki studiów (np. edukacja artystyczna w zakresie
sztuk plastycznych) wymagane jest złożenie teczek z pracami (rysunki
własne, obrazy, fotografie itp.).
O szczegółowe informacje najlepiej dowiadywać się bezpośrednio
na uczelni.

Informator dla Maturzystów
symbol studiów
stacjonarnych

zasady przyjęć

nazwa uczelni

tel. działu nauczania
lub uczelnianej
komisji rekrutacyjnej

strona www

kierunek
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UNIWERSYTETY
W „Informatorze dla Maturzystów” prezentujemy 19 uniwersytetów, w tym KUL, który jest uczelnią kościelną, ale
działa na podstawie Ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Wszystkie one oferują studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie uzupełniające oraz jednolite magisterskie na coraz liczniejszych kierunkach. W wyborze najwłaściwszego pomoże Wam zarówno nasz Informator dla Maturzystów, jak i baza uczelni i studiów w portalu
Perspektywy.pl
Aby szkoła wyższa w Polsce mogła przyjąć miano uniwersytetu, musi
posiadać uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dziesięciu dyscyplinach, w tym przynajmniej po dwa uprawnienia w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych lub teologicznych, matematycznych, fizycznych bądź technicznych, przyrodniczych
oraz prawnych lub ekonomicznych. Według definicji współczesny uniwersytet jest szkołą wyższą o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników.
Europa szczyci się, że jest kolebką akademickości począwszy
od średniowiecza, nazywanego niekiedy epoką katedr i uniwersytetów. Nic dziwnego, bowiem do momentu utworzenia pierwszej
uczelni w Polsce, krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Europie działały 23 uczelnie.
Na etos uniwersytecki w dużej mierze składa się dziedzictwo antycznej Grecji. Profesorowie uniwersyteccy odwołują się do tradycji Akademii Platońskiej, przypominającej nieco charakterem dzisiejsze uniwersytety. Korytarze wielu uczelni na całym świecie zdobią
popiersia brodatych mędrców o europejskich rysach twarzy – Platona, Arystotelesa, Sokratesa, Pitagorasa. Wyrażają tęsknotę środowiska akademickiego za duchem greckiej starożytności, sprzyjającej
dywagacjom naukowym i wszechstronnemu kształceniu młodych ludzi. Jednak warto byłoby dostawić w uczelnianych wnętrzach kilka
posągów o azjatyckich rysach – np. Buddy, Konfucjusza i Szakraditji
(skt. Şakrāditya) – władcy buddyjskiego królestwa, króla Magadhy.
Mało znany w Europie król Szakraditja założył w 427 p.n.e.
ośrodek uniwersytecki w Nālānda, wyprzedzając o kilkadziesiąt lat

założycieli Akademii Platońskiej. Ta buddyjska uczelnia w Indiach
uważana jest za najstarszy ośrodek uniwersytecki na świecie.
O wadze nauki dla hinduskiego władcy świadczy chociażby nazwa,
„Nalanda”, która w sanskrycie oznacza „dawanie wiedzy”. Ponad 10 tys. mnichów studiowało nie tylko teksty buddyjskie, ale
również święte księgi hinduizmu, filozofię, literaturę, gramatykę,
logikę, medycynę, astronomię, budownictwo i sztukę sakralną. Podobnie jak w przypadku Akademii Platońskiej panowała swoboda
dyskusji. Wykładowca był bardziej przewodnikiem i mentorem, niż
autorytarnym nadzorcą studentów. Z kolei w przypadku Chin uniwersytety powstawały jako część najstarszego na świecie spójnego państwowego systemu edukacji. Był on potrzebny władcom
Chin do budowy społeczeństwa konfucjańskiego, opartego na hierarchii i szacunku do przełożonych, osób starszych i urzędników
państwowych. Działająca do dzisiaj uczelnia w Nankinie, formalnie uniwersytet od 1888 roku, funkcjonuje nieprzerwanie od 258
roku p.n.e.
Co ciekawe, pierwszy uniwersytet w Afryce powstał wcześniej
od – uważanego za pierwszy we współczesnym rozumieniu – uniwersytetu europejskiego. Bolońska uczelnia działa od 1088 roku, zatem jest młodsza o 229 lat od założonego w 859 roku uniwersytetu Al Karaouine w marokańskim Fezie.
Akademicka historia pozostałych kontynentów jest znacznie krótsza. Najstarszy w Ameryce Południowej Universidad Autonoma de
Santo Domingo w Dominikanie powstał w 1536 r., najstarszy północnoamerykański Harvard University w 1636 r., a najstarsza w Australii uczelnia w Sydney dopiero w XIX wieku – w 1850 roku.

Uniwersytet w Białymstoku

 chemia III (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka)
 Computer Science IaIIa (jeden przedmiot spośród: fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka)
 ekobiznes I (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, WOS)
 ekonomia III profil praktyczny (matematyka /poziom szkolny lub państwowy, ew. ocena końcoworoczna/; niepunktowane kryterium dodatkowe – ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości /akceptowana ocena końcoworoczna/; w przypadku braku oceny z j. polskiego – sprawdzian ze znajomości j.
polskiego); uwaga: studia prowadzone w Filii Uniwersytetu w Białymstoku
w Wilnie na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym
 ekonomia III, InIIn (jeden przedmiot spośród: matematyka, WOS, historia, geografia)
 europeistyka I profil praktyczny (historia lub matematyka /poziom szkolny
lub państwowy, ew. ocena końcoworoczna/; niepunktowane kryterium dodatkowe – ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości /akceptowana oce-

15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20B
tel. 85 745 70 00 (centrala)
Uniwersyteckie Centrum Rekrutacji
tel. 85 745 70 53, 85 745 70 80
www.uwb.edu.pl
irk. uwb. edu. pl
e-mail: rekrutacja@uwb.edu.pl
 administracja III, InIIn (jeden przedmiot spośród: historia, WOS, język polski, matematyka)
 bezpieczeństwo i prawo III, InIIn (jeden przedmiot spośród: historia, WOS, język polski, matematyka)
 biologia III (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka)
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na końcoworoczna/; w przypadku braku oceny z j. polskiego – sprawdzian ze znajomości języka polskiego); uwaga: studia prowadzone w Filii Uniwersytetu
w Białymstoku w Wilnie na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym
filologia III moduł specjalizacyjny: filologia angielska (język angielski); uwaga: studia dla osób kontynuujących naukę języka angielskiego
filologia III moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem hiszpańskim (język angielski); uwaga: studia dla osób kontynuujących naukę języka
angielskiego oraz zainteresowanych nauką języka hiszpańskiego od podstaw
– edukacja dwujęzyczna
filologia III moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem niemieckim (język angielski); uwaga: studia dla osób kontynuujących naukę języka angielskiego oraz zainteresowanych nauką języka niemieckiego od podstaw
– edukacja dwujęzyczna
filologia III moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem rosyjskim
(język angielski); uwaga: studia dla osób kontynuujących naukę języka angielskiego oraz zainteresowanych nauką języka rosyjskiego od podstaw – edukacja dwujęzyczna
filologia III moduł specjalizacyjny: filologia francuska – nauka języka od podstaw (jeden przedmiot spośród: język polski, dowolny język obcy nowożytny)
filologia III moduł specjalizacyjny: język francuski stosowany z hiszpańskim (język polski lub dowolny język obcy nowożytny); uwaga: studia dla osób
rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw oraz zainteresowanych nauką języka hiszpańskiego od podstaw – edukacja dwujęzyczna
filologia III moduł specjalizacyjny: język francuski /od podstaw/ z językiem
angielskim – profil tłumaczeniowy (język angielski i język polski lub dowolny język obcy nowożytny); uwaga: studia dla osób rozpoczynających naukę języka
francuskiego oraz zainteresowanych nauką języka angielskiego
filologia III studia w języku rosyjskim; moduł specjalizacyjny: filologia
rosyjska� (język rosyjski)
filologia III studia w języku rosyjskim; moduł specjalizacyjny: filologia
rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu (język rosyjski)
filologia IIIa moduł specjalizacyjny: English Philology (język angielski)
filologia III moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu (jeden przedmiot spośród: język polski, język rosyjski); uwaga: studia dla osób ze znajomością języka rosyjskiego, zainteresowanych pogłębioną znajomością rosyjskiego języka biznesu
filologia III moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska – oferta edukacyjna dla
kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw (jeden
przedmiot spośród: język polski, dowolny język obcy nowożytny)
filologia III moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska – oferta edukacyjna dla
kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego (jeden przedmiot spośród: język polski, język rosyjski)
filologia polska III (język polski)
filozofia i etyka I (jeden przedmiot spośród: filozofia, język polski, język obcy
nowożytny, historia, WOS, matematyka)
fizyka III (jeden przedmiot spośród: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka,
chemia, informatyka)
historia III (jeden przedmiot spośród: historia, WOS, język polski, język obcy
nowożytny, geografia)
informatyka III profil praktyczny (jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka i technologie informacyjne /poziom szkolny
lub państwowy, ew. ocena końcoworoczna/; niepunktowane kryterium dodatkowe
– ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości /akceptowana ocena końcoworoczna/; w przypadku braku oceny z j. polskiego – sprawdzian ze znajomości j.
polskiego); uwaga: studia prowadzone w Filii Uniwersytetu w Białymstoku
w Wilnie na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym
informatyka III (jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka)
informatyka i ekonometria I (jeden przedmiot spośród: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, informatyka)

megabaza.perspektywy.pl

 jakość i bezpieczeństwo środowiska I (jeden przedmiot spośród: biologia,
chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka)
 kierunek ekonomiczno-prawny I (jeden przedmiot spośród: matematyka,
WOS, geografia, historia)
 kognitywistyka i komunikacja I (jeden przedmiot spośród: język polski, język obcy nowożytny, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, fizyka
i astronomia, chemia, biologia, filozofia)
 kryminologia III, InIIn (jeden przedmiot spośród: historia, WOS, język
polski, matematyka)
 kulturoznawstwo III (język polski i język obcy nowożytny lub WOS)
 matematyka III (matematyka)
 międzynarodowe stosunki gospodarcze III (jeden przedmiot spośród:
matematyka, WOS, geografia, historia)
 mikrobiologia I (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka
i astronomia, geografia, matematyka)
 pedagogika opiekuńczo-wychowawcza III, InIIn (język polski i język obcy nowożytny)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M, Mn (język polski i język obcy nowożytny)
 pedagogika resocjalizacyjna III, InIIn (język polski i język obcy nowożytny)
 pedagogika specjalna M, Mn (język polski i język obcy nowożytny)
 Physics Ia moduł specjalizacyjny: Medical Physics (jeden przedmiot spośród:
chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka)
 praca socjalna III, InIIn (język polski i język obcy nowożytny)
 prawo M, Mn (jeden przedmiot spośród: historia, język polski, matematyka,
WOS)
 prawo i podatki w biznesie In (jeden przedmiot spośród: historia, język polski, matematyka, WOS)
 socjologia III (jeden przedmiot spośród: język polski, język obcy nowożytny,
historia, WOS)
 stosunki międzynarodowe III (jeden przedmiot spośród: historia, WOS,
geografia, język polski, język obcy nowożytny)
 studia wschodnie I (jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia, język
polski, język obcy nowożytny)
 zarządzanie III, InIIn (jeden przedmiot spośród: matematyka, WOS,
historia, geografia)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy
85-064 Bydgoszcz, ul. J. K. Chodkiewicza 30
www.ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
e-mail: rekrutacja1@ukw.edu.pl
e-mail: dsstud@ukw.edu.pl
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
85-096 Bydgoszcz, ul. Łużycka 24
(Dom Studenta nr 1 Romek)
kom. 502 593 516
tel. 52 389 28 11, 52 320 67 78, 52 341 08 32 w. 22, 23
 administracja III, InIIn (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze historii lub
WOS-u)
 bezpieczeństwo i higiena pracy I, In 3,5-letnie studia inżynierskie (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze matematyki /w przypadku egzaminu maturalne-
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Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
go od 2010 tylko za poziom rozszerzony/, fizyki /fizyki i astronomii/ chemii lub
informatyki)
 bezpieczeństwo narodowe I, In (ranking średniej ocen z części pisemnej
egzaminu maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze historii
lub WOS-u)
 biologia III, InIIn (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu
maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze biologii lub chemii)
 biotechnologia III, InII (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze biologii lub chemii)
 cyberdemokracja i studia nad rozwojem I, In (ranking średniej ocen
z części pisemnej egzaminu maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie
na maturze WOS-u, historii lub informatyki)
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna III (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego)
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej III (egzamin praktyczny: gra na instrumencie lub śpiew /co najmniej 2 utwory o zróżnicowanym
charakterze, solo lub z akompaniamentem/, słuch muzyczny, sprawność manualno-głosowa, poczucie rytmu i sprawność rytmiczna; za każdą sprawność i umiejętność kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów; za egzamin praktyczny można uzyskać maksymalnie 40 punktów; egzamin jest zdany, jeśli kandydat
uzyskał co najmniej 24 punkty)
 edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie I, In (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego)
 edytorstwo I (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego)
 ekonomia I, In (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze geografii, informatyki, historii lub WOS-u)
 filologia angielska III (obowiązkowo język angielski na maturze – część pisemna)
 filologia polska III (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego)
 filologia rosyjska III (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego)
 filozofia III (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego;
punkty dodatkowe za zdawanie na maturze historii, filozofii lub języka łacińskiego i kultury antycznej)
 fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej I (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze matematyki, fizyki, chemii lub biologii)
 fizyka III (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego;
punkty dodatkowe za zdawanie na maturze matematyki /w przypadku egzaminu maturalnego od 2010 tylko za poziom rozszerzony/, fizyki /fizyki i astronomii/
lub informatyki)
 geografia III, InIIn (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu
maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze geografii)
 germanistyka III studia dla kandydatów ze znajomością języka niemieckiego (obowiązkowy język niemiecki na maturze – część pisemna)
 germanistyka IIIn studia dla kandydatów bez znajomości języka niemieckiego (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego)
 historia III (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego;
punkty dodatkowe za zdawanie na maturze historii, historii sztuki, WOS-u lub
geografii); uwaga: studia dają możliwość uzyskania kwalifikacji nauczycielskich
 humanistyka drugiej generacji I (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego, rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku polskim i angielskim)
 informatyka III 3,5-letnie studia inżynierskie (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze matematyki /w przypadku egzaminu maturalnego od 2010 tylko za poziom
rozszerzony/, fizyki /fizyki i astronomii/ lub informatyki)
 informatyka InIIn 4-letnie studia inżynierskie (ranking średniej ocen z czę-
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ści pisemnej egzaminu maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze matematyki /w przypadku egzaminu maturalnego od 2010 tylko za poziom
rozszerzony/, fizyki /fizyki i astronomii/ lub informatyki)
 innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną I, In (ranking średniej ocen
z części pisemnej egzaminu maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie
na maturze WOS-u)
 inżynieria bezpieczeństwa I, In 3,5-letnie studia inżynierskie (ranking
średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego; punkty dodatkowe
za zdawanie na maturze matematyki /w przypadku egzaminu maturalnego
od 2010 tylko za poziom rozszerzony/, fizyki /fizyki i astronomii/, chemii lub
informatyki)
 inżynieria materiałowa III, InIIn 3,5-letnie studia inżynierskie (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze matematyki /w przypadku egzaminu maturalnego od 2010 tylko za poziom rozszerzony/, fizyki /fizyki i astronomii/, chemii lub
informatyki)
 inżynieria techniczno-informatyczna III, InIIn 3,5-letnie studia inżynierskie (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego;
punkty dodatkowe za zdawanie na maturze matematyki /w przypadku egzaminu maturalnego od 2010 tylko za poziom rozszerzony/, fizyki /fizyki i astronomii/, chemii lub informatyki)
 kryminologia I, In (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze historii lub WOS-u);
 kulturoznawstwo III (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego)
 lingwistyka stosowana angielsko-arabska III (obowiązkowo język angielski na maturze – część pisemna)
 lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka III grupa bez znajomości
języka niemieckiego (obowiązkowo język angielski na maturze – część pisemna)
 lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka III grupa ze znajomością
języka niemieckiego (obowiązkowo język angielski i język niemiecki na maturze
– część pisemna)
 lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska III (obowiązkowy język angielski na maturze – część pisemna)
 lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska III (obowiązkowy język niemiecki na maturze – część pisemna)
 lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska I (ranking średniej ocen z części
pisemnej egzaminu maturalnego)
 logopedia I, In moduły: wczesna interwencja logopedyczna, neurologopedia
(kwalifikacja na studia obejmuje obowiązkowe sprawdzenie predyspozycji kandydata do wykonywania zawodu logopedy w zakresie prawidłowości aparatu i funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych; uwaga: nieprzystąpienie kandydata do powyższego sprawdzianu lub negatywny wynik powyższego sprawdzianu skutkuje
niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego; ranking
średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego)
 matematyka III (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze matematyki /w przypadku
egzaminu maturalnego od 2010 tylko za poziom rozszerzony/, fizyki /fizyki i astronomii/ lub informatyki)
 mechatronika III 3,5-letnie studia inżynierskie (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze matematyki /w przypadku egzaminu maturalnego od 2010 tylko za poziom
rozszerzony/, fizyki /fizyki i astronomii/ lub informatyki)
 mechatronika InIIn studia 4-letnie inżynierskie (ranking średniej ocen
z części pisemnej egzaminu maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze matematyki /w przypadku egzaminu maturalnego od 2010 tylko za poziom
rozszerzony/, fizyki /fizyki i astronomii/ lub informatyki)
 ochrona środowiska III, InIIn (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze biologii lub chemii)
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 pedagogika III, InIIn moduły: animacja społeczna i zarządzanie kulturą, doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery, opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju (ranking średniej ocen
z części pisemnej egzaminu maturalnego)
 pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią I (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M, Mn (ranking średniej
ocen uzyskanej na egzaminie maturalnym z części pisemnej; kwalifikacja
na podstawie zaświadczenia od logopedy o „braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela z punktu widzenia prawidłowości aparatu i funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych” /dostarczenie powyższego dokumentu jest obowiązkowe/)
 pedagogika resocjalizacyjna – studia dualne I, In (ranking średniej ocen
uzyskanej na egzaminie maturalnym z części pisemnej z przedmiotów: język
polski, język obcy; rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca szczególne predyspozycje do studiowania na tym kierunku: motywację do studiowania, projekt
zawodowego wykorzystania zdobytych umiejętności, posiadane hobby i zainteresowania, prezentacja siebie; uwaga: nieprzystąpienie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej lub nieuzyskanie wymaganej liczby punktów skutkuje
niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego)
 politologia III, InIIn (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu
maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze historii lub WOS-u)
 praca socjalna I, In moduły: pracownik socjalny, asystent i doradca socjalny, pracownik socjalny w środowisku i instytucjach publicznych (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego)
 prawo M, Mn (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze historii lub WOS-u)
 prawo w biznesie I, In (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu
maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze historii lub WOS-u)
 przewodnictwo i pilotaż turystyczny I (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze historii, WOS-u lub geografii))
 psychologia M, Mn moduły specjalnościowe /wybór na III roku/: psychologia kliniczna, psychologia społeczna, psychologia wspomagania rozwoju,
psychologia zdrowia i rehabilitacji (ranking średniej ocen z części pisemnej
egzaminu maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze biologii)
 Psychology in English Ma (ranking średniej ocen z części pisemnej z egzaminu maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze biologii; na studia
mogą być przyjęci: 1. kandydaci dla których język angielski jest językiem ojczystym; 2, kandydaci posiadający znajomość języka angielskiego na poziomie co
najmniej CAE /poziom B2/; 3. kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów
wyższych prowadzonych w języku angielskim)
 rewitalizacja dróg wodnych I, In 3,5-letnie studia inżynierskie (ranking
średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego; punkty dodatkowe
za zdawanie na maturze geografii, fizyki i astronomii, biologii lub chemii)
 socjologia I, In (ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze historii lub WOS-u)
 stosunki międzynarodowe III (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze historii, WOSu lub geografii)
 turystyka i rekreacja III, InIIn (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze geografii)
 wojskoznawstwo I (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze historii, WOS-u lub geografii; punkty dodatkowe dla absolwentów szkół/klas wojskowych/mundurowych)
 wychowanie fizyczne III, InIIn specjalność nauczycielska (ranking
średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego; wymagana umiejętność pływania; punkty dodatkowe za aktualną klasę mistrzowską, I klasę sportową, II klasę sportową oraz młodzieżową klasę sportową, za pracę w charak-
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terze nauczyciela lub instruktora sportu; uwaga: kandydat przyjęty na I rok
studiów zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów oraz o obowiązkowym ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania studiów)
 zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków III (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego; punkty dodatkowe
za zdawanie na maturze historii lub historii sztuki)
 zarządzanie kryzysowe w środowisku I, In 3,5-letnie studia inżynierskie (ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego; punkty
dodatkowe za zdawanie na maturze geografii, fizyki i astronomii, chemii, matematyki lub WOS-u; uwaga: kandydat przyjęty na I rok studiów zobowiązany
jest do złożenia pisemnego oświadczenia o obowiązkowym ubezpieczeniu
od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania studiów)

Uniwersytet Gdański
Biuro Rekrutacji UG
80-309 Gdańsk
ul. Jana Bażyńskiego 8, pok. 228, 230
tel. 58 523 23 12, 58 523 25 32, 58 523 23 28
tel. 58 523 23 26, 58 523 23 32
www.ug.edu.pl
www.rekrutacja.ug.edu.pl
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl
 Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS) I (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, matematyka, geografia, historia, historia
sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznych, język regionalny, język mniejszości narodowych, drugi język obcy nowożytny, wiedza o tańcu, historia muzyki; rozmowa kwalifikacyjna dotycząca projektu przygotowanego przez kandydata, zainteresowań kandydata oraz planowanej ścieżki
studiów /forma projektu dowolna, np. esej, prezentacja, film, reportaż i inne; tematyka projektu dowolna/; uwaga: niezłożenie projektu w wymaganym terminie
skutkuje wykluczeniem z postępowania rekrutacyjnego)
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego
i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
www.biotech.ug.edu.pl
 biotechnologia III (język angielski oraz dwa przedmioty spośród: biologia,
chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka)
Wydział Biologii
www.biology.ug.edu.pl
 biologia III (język obcy, biologia oraz jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka)
 biologia medyczna III (język obcy, biologia oraz jeden przedmiot spośród:
chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka)
 genetyka i biologia eksperymentalna I (język obcy, biologia oraz jeden
przedmiot spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka)
 ochrona zasobów przyrodniczych I (język obcy, biologia oraz jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka)
Wydział Chemii
www.chem.ug.edu.pl
 biznes chemiczny III studia inżynierskie (chemia, matematyka, język obcy
oraz jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia)
 chemia III (chemia, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot spośród:
biologia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia)
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 ochrona środowiska III (chemia, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia)
Wydział Ekonomiczny
http://ekonom.ug.edu.pl
 ekonomia III (matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, informatyka, WOS, język polski)
 ekonomia InIIn (trzy przedmioty spośród: język obcy, matematyka, język polski, geografia, historia, WOS, informatyka)
 międzynarodowe stosunki gospodarcze III (język obcy oraz dwa przedmioty spośród: historia, geografia, język polski, matematyka, informatyka, WOS)
 międzynarodowe stosunki gospodarcze IaIIa specjalność: International Business (język angielski oraz dwa przedmioty spośród: historia, geografia,
matematyka, WOS, informatyka); uwaga: studia prowadzone w języku angielskim, odpłatne
 międzynarodowe stosunki gospodarcze InIIn (trzy przedmioty spośród:
język obcy, matematyka, język polski, geografia, historia, WOS, informatyka)
Wydział Filologiczny
www.fil.ug.edu.pl
 amerykanistyka III (język angielski, język polski oraz jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, drugi język obcy, język łaciński i kultura antyczna; uwaga: oczekiwany poziom znajomości języka angielskiego to poziom B1)
 Cultural Communication IaIIa (język angielski, język ojczysty kandydata
/jeżeli językiem ojczystym jest język angielski, to wówczas inny język obcy/ oraz
jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, język obcy inny niż ww., język łaciński i kultura antyczna); uwaga: studia prowadzone w języku angielskim, odpłatne
 etnofilologia kaszubska I (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: język kaszubski, historia, historia sztuki, WOS, filozofia, matematyka, geografia, fizyka/fizyka i astronomia, biologia, drugi język obcy, język łaciński i kultura antyczna); uwaga: znajomość języka kaszubskiego nie jest wymagana
 filologia angielska III specjalności: nauczycielska i translatoryczna (język
angielski, język polski oraz jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, drugi język obcy, język łaciński i kultura antyczna; uwaga: oczekiwany poziom znajomości języka angielskiego to poziom B1)
 filologia angielska InIIn specjalność nauczycielska (język angielski, język
polski oraz jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, drugi język obcy, język
łaciński i kultura antyczna; uwaga: oczekiwany poziom znajomości języka angielskiego to poziom B1); uwaga: możliwość kontynuacji studiów na studiach IIn
st. tylko na specjalności nauczycielskiej
 filologia germańska III, InII (język niemiecki, język polski oraz jeden
przedmiot spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, WOS, matematyka, urzędowy język UE z wyjątkiem języka polskiego i języka niemieckiego, język rosyjski, język łaciński
i kultura antyczna, język mniejszości etnicznych, język regionalny, język mniejszości narodowych; uwaga: oczekiwany poziom znajomości języka niemieckiego to poziom B1)
 filologia klasyczna III (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: język łaciński i kultura antyczna, historia, historia sztuki, filozofia, matematyka, drugi język obcy; uwaga: za język romański /włoski, francuski, hiszpański/ przy punktacji powyżej 70% kandydat otrzymuje dodatkowo 10 pkt.; za język
łaciński i kulturę antyczną kandydat otrzymuje dodatkowo 20 pkt.)
 filologia polska III (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród:
historia, WOS, historia sztuki, matematyka, geografia, fizyka/fizyka i astronomia,
biologia, drugi język obcy, język łaciński i kultura antyczna, filozofia)

152

PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2022

 filologia romańska z drugim językiem romańskim I (język polski, język
francuski, jeden przedmiot spośród: historia, matematyka, geografia, drugi język
obcy); uwaga: znajomość języka francuskiego nie jest wymagana
 filologia rosyjska III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy nowożytny, język mniejszości narodowych, język mniejszości etnicznych, język regionalny, WOS, geografia, matematyka); uwaga: znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana
 iberystyka I, In (język polski, język hiszpański oraz jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, matematyka, WOS, geografia, drugi język obcy; uwaga: oczekiwany poziom znajomości języka hiszpańskiego to poziom A2 /nie dotyczy formy
stacjonarnej/)
 kulturoznawstwo III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: język regionalny, język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej,
historia, historia sztuki, WOS, filozofia, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, informatyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia)
 lingwistyka stosowana III, InII (język niemiecki, język angielski)
 logopedia III (sprawdzian przydatności do zawodu logopedy; uwaga: negatywna ocena ze sprawdzianu z wymowy wyklucza z dalszego postępowania kwalifikacyjnego; konkurs świadectw dojrzałości – język obcy oraz jeden przedmiot
spośród: język polski, matematyka, biologia oraz jeden przedmiot spośród: historia, WOS, chemia)
 produkcja form audiowizualnych I, In (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, WOS, matematyka, filozofia,
informatyka)
 rosjoznawstwo I (język polski, język obcy /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/ oraz jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy nowożytny, język mniejszości narodowych, język mniejszości etnicznych, język regionalny, WOS, geografia, matematyka); uwaga:
znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana
 sinologia I (język angielski, język polski lub drugi język obcy oraz jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, trzeci język obcy, matematyka); uwaga: znajomość języka chińskiego nie jest wymagana
 skandynawistyka III (język angielski, język polski oraz jeden przedmiot spośród: drugi język obcy, historia, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, biologia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia); uwaga:
znajomość języka szwedzkiego/norweskiego/duńskiego/fińskiego nie jest wymagana
 slawistyka III (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy, geografia, matematyka, WOS); uwaga: znajomość języka serbskiego/chorwackiego nie jest wymagana
 studia bałkańskie I (język polski, język angielski oraz jeden przedmiot spośród:
historia, historia sztuki, drugi język obcy, geografia, WOS, matematyka); uwaga:
znajomość języka serbskiego/chorwackiego nie jest wymagana
 studia wschodnie I (język polski oraz język obcy /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/ oraz jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy nowożytny, język mniejszości narodowych,
język mniejszości etnicznych, język regionalny, geografia, matematyka, WOS);
uwaga: znajomość języka rosyjskiego i drugiego języka obcego/wschodniego
nie jest wymagana
 wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej III, InII (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, WOS, matematyka)
 wiedza o teatrze I (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, WOS, matematyka)
 zarządzanie instytucjami artystycznymi I specjalność: menedżerska (język polski, język angielski oraz jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki,
WOS, drugi język obcy, wiedza o tańcu, historia muzyki, matematyka, filozofia,
język łaciński i kultura antyczna); uwaga: rekrutacja bezpośrednio na specjalność
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Wydział Historyczny
www.historia.ug.edu.pl
 archeologia III (język polski, język obcy /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, rosyjski/ oraz jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, geografia, język łaciński i kultura antyczna)
 etnologia III (język polski, język obcy /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, rosyjski/ oraz jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, geografia, WOS, matematyka)
 historia III, InIIn (język polski, język obcy /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/ oraz jeden przedmiot spośród:
historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia, matematyka, język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna)
 historia sztuki III, InII (język polski, język obcy /do wyboru: angielski,
francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/ oraz jeden przedmiot spośród: historia sztuki, historia, język łaciński i kultura antyczna)
 krajoznawstwo i turystyka historyczna III, InII (język polski, język
obcy /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/
oraz jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia, biologia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, język kaszubski, język
łaciński i kultura antyczna)
 niemcoznawstwo I (język polski lub język niemiecki oraz jeden przedmiot spośród: historia, geografia, WOS, historia sztuki, matematyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, inny język obcy)
 religioznawstwo I (język polski, język obcy oraz dwa przedmioty spośród: historia, geografia, WOS, matematyka, filozofia, język kaszubski, język łaciński
i kultura antyczna)
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
www.mfi.ug.edu.pl
 bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna I (język angielski oraz
jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, matematyka)
 bioinformatyka I (język angielski, biologia lub informatyka oraz jeden przedmiot spośród: chemia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia);
 fizyka III (język angielski oraz jeden przedmiot spośród: fizyka/fizyka i astronomia, matematyka, chemia, biologia, informatyka, geografia)
 fizyka medyczna III (język angielski, biologia oraz jeden przedmiot spośród:
chemia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia);
 informatyka III, InIIn profil ogólnoakademicki (matematyka; język
obcy lub informatyka)
 informatyka III profil praktyczny (matematyka, język obcy)
 matematyka III (matematyka, język obcy)
 modelowanie matematyczne i analiza danych III (matematyka, język
obcy)
Wydział Nauk Społecznych
www.wns.ug.edu.pl
 bezpieczeństwo narodowe III, InII (język polski oraz jeden przedmiot spośród: język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia,
geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS)
 dyplomacja I (język polski oraz jeden przedmiot spośród: język obcy, biologia,
chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki,
matematyka, WOS)
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna III (język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot spośród: WOS lub historia)
 filozofia III (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: biologia,
chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki,
historia muzyki, matematyka, WOS)
 pedagogika III (język polski, język obcy oraz dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematy-

megabaza.perspektywy.pl

ka, historia sztuki, WOS, drugi język obcy nowożytny); uwaga: wybór specjalności w trakcie studiów
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M, Mn (język polski, język angielski oraz dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS, drugi język obcy nowożytny)
 pedagogika specjalna M, Mn (język polski, język obcy oraz dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS, drugi język obcy nowożytny)
 politologia III (język polski oraz jeden przedmiot spośród: język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, historia sztuki, historia, matematyka, WOS, geografia)
 praca socjalna III (język polski, język obcy oraz dwa przedmioty spośród:
biologia, historia, matematyka, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia sztuki, WOS, drugi język obcy nowożytny)
 psychologia M, Mn (język polski, język obcy oraz dwa przedmioty spośród:
biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, matematyka,
geografia)
 socjologia III (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: historia, matematyka, WOS, geografia, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, historia sztuki, informatyka, wiedza o tańcu)
Wydział Oceanografii i Geografii
www.oig.ug.edu.pl
 akwakultura – biznes i technologia I (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, informatyka)
 geografia I (język obcy nowożytny, geografia oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, biologia, historia, WOS, informatyka)
 geologia I (język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród:
fizyka/fizyka i astronomia, chemia, geografia)
 gospodarka przestrzenna III (język obcy nowożytny, geografia oraz jeden
przedmiot spośród: matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, biologia, historia, WOS, informatyka)
 gospodarka przestrzenna III studia 7-semestralne inżynierskie (język
obcy nowożytny, geografia oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, biologia, informatyka); uwaga: rekrutacja zostanie
uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku przez Rektora UG
do 31 grudnia 2021 r.
 gospodarka wodna i ochrona zasobów wód I (język obcy nowożytny oraz
dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka/fizyka
i astronomia);
 hydrografia morska I studia inżynierskie (język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: geografia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka)
 oceanografia III (język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot
spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka)
Wydział Prawa i Administracji
www.prawo.ug.edu.pl
 administracja III, InIIn (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna)
 Criminology and Criminal Justice Ia (język angielski oraz dwa przedmioty
spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, matematyka, geografia,
WOS, język polski); uwaga: studia prowadzone w języku angielskim, odpłatne
 European Business Administration Ia (język angielski oraz dwa przedmioty spośród: historia, geografia, informatyka, matematyka, WOS); uwaga: studia
prowadzone w języku angielskim, odpłatne
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Uniwersytet Gdański
 kryminologia III, InIIn (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka, WOS)
 podatki i doradztwo podatkowe IIIn, InIIn (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, historia, WOS, informatyka)
 prawo M, Mw, Mz, Mn (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: historia, matematyka, WOS, język łaciński i kultura antyczna)
Wydział Zarządzania
www.wzr.ug.edu.pl
 finanse i rachunkowość III, InIIn (trzy przedmioty spośród: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka)
 finanse i rachunkowość IaIIa specjalność: Financial Analyst (trzy przedmioty spośród: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS,
informatyka); uwaga: studia prowadzone w języku angielskim, odpłatne
 informatyka i ekonometria III, InIIn (trzy przedmioty spośród: język
polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka)
 zarządzanie III, InIIn (trzy przedmioty spośród: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka)
 zarządzanie instytucjami służby zdrowia I (trzy przedmioty spośród: język polski, język obcy, biologia, matematyka, informatyka, geografia, WOS, historia)

Uniwersytet Śląski w Katowicach
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
tel. 32 359 18 10, 32 359 18 80
tel. 32 359 17 70, 32 359 16 22
www.us.edu.pl
www.kandydat.us.edu.pl
e-mail: rekrutacja@us.edu.pl
Uwaga: UŚ stosuje wyższe przeliczniki dla poziomu rozszerzonego.
Uwaga: terminy składania dokumentów i rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego zostaną podane w późniejszym terminie – informacja bezpośrednio
na Uczelni.
 administracja III (konkurs świadectw dojrzałości z trzech przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej)
 administracja InIIn (złożenie wymaganych dokumentów po rejestracji w IRK)
 animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I (I etap. konkurs
świadectw dojrzałości – średnia arytmetyczna wszystkich przedmiotów zdawanych
na egzaminie maturalnym w części pisemnej R x2; II etap. rozmowa kwalifikacyjna na temat aktywności kulturalnej, i/lub społecznej, i twórczej związanej z kulturą realizowanej indywidualnie lub w grupie, w ramach działalności stowarzyszenia, fundacji, organizacji, instytucji lub działalności innego typu, związanej ze sferą
działań społecznych i/lub kulturalnych) prezentowane działania mogą obejmować
formy wolontariatu, stażu, praktyki, działalność społeczną i kulturalną)
 architektura informacji I (język polski, matematyka, język obcy nowożytny R
x1,5)
 arteterapia I (etap I – egzamin kompetencji artystycznych obejmujący sprawdzenie umiejętności wokalnych, plastycznych oraz ogólną wiedzę o sztuce;
etap II – konkurs świadectw dojrzałości: język polski, matematyka, język obcy
nowożytny, wybrany przedmiot)
 bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe III (język polski, matematyka, język obcy nowożytny, wybrany przedmiot)
 bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe III, InIIn (złożenie wymaganych dokumentów po rejestracji w IRK)
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 biofizyka III (złożenie wymaganych dokumentów; przy przekroczeniu limitu
– matematyka, fizyka i astronomia, biologia, język obcy nowożytny)
 biologia III (dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka
lub język obcy nowożytny)
 biotechnologia III (dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka lub język obcy nowożytny)
 chemia III (konkurs świadectw dojrzałości: chemia, matematyka, biologia, fizyka i astronomia P/R; Rx2)
 doradztwo filozoficzne i coaching III (język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru; w przypadku wyboru na egzaminie maturalnym filozofii, poziom R x2)
 doradztwo filozoficzne i coaching InIIn (złożenie wymaganych dokumentów po rejestracji w IRK)
 doradztwo polityczne i publiczne I (język polski, matematyka, język obcy
nowożytny, wybrany przedmiot)
 doradztwo polityczne i publiczne In (złożenie wymaganych dokumentów
po rejestracji w IRK)
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna III (język polski, matematyka,
język obcy nowożytny, wybrany przedmiot)
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna InIIn (złożenie wymaganych
dokumentów po rejestracji w IRK)
 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych III (I etap. egzamin praktyczny: egzamin z rysunku /studium postaci ludzkiej – technika do wyboru: ołówek, węgiel, sepia/, egzamin z malarstwa /martwa natura – dowolna technika i podobrazie/; II etap. rozmowa kwalifikacyjna, przegląd i ocena prac
egzaminacyjnych oraz teczek z pracami kandydatów: rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań kandydata w zakresie sztuki; omówieniu poddane zostają
prace egzaminacyjne oraz dodatkowe prace – „teczka” kandydata zawierająca
do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce stanowiących dotychczasowy
dorobek kandydata)
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej III (egzamin praktyczny: gra na dowolnym instrumencie; solfeż – czytanie nut głosem; realizacja
głosem przebiegu rytmicznego wraz z taktowaniem; rozmowa kwalifikacyjna dotycząca wiedzy ogólnomuzycznej i motywacji wyboru kierunku)
 etnologia i antropologia kulturowa III (konkurs świadectw dojrzałości
– średnia arytmetyczna wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej; poziom R x2)
 filologia angielska III specjalności: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; sp. kultura – media – translacja; sp. nauczycielska z językiem niemieckim; sp. projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania /SPRINT-WRITE/; sp. język biznesu; sp. tłumaczeniowa z językiem
arabskim; sp. tłumaczeniowa z językiem chińskim sp. tłumaczeniowa z językiem
japońskim; sp. tłumaczeniowa z językiem niemieckim; sp. tłumaczeniowa z językiem koreańskim (R lub P – język angielski /część pisemna/ Rx2)
 filologia germańska III specjalność: interkulturowe studia niemcoznawcze, nauczycielska, tłumaczeniowa z zakresie języków specjalistycznych (R
lub P – język niemiecki /pisemna/ R x2)
 filologia germańska III specjalność: język niemiecki od podstaw; język
szwedzki (R lub P – język obcy nowożytny /część pisemna/ R x2)
 filologia klasyczna III (język obcy nowożytny, język polski; dodatkowo język
łaciński i kultura antyczna – mnożnik 2)
 filologia polska III (język polski /część pisemna/ R x1,5)
 filologia romańska III specjalność: język francuski z programem tłumaczeniowym (R lub P – język francuski /część pisemna/ R x2)
 filologia romańska III specjalność: język francuski od podstaw z programem tłumaczeniowym i językiem specjalistycznym (R lub P – język obcy nowożytny /część pisemna/ R x2)
 filologia romańska III specjalność: język hiszpański z programem tłumaczeniowym (R lub P – język obcy nowożytny /część pisemna/ R x2)
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uniwersytety
 filologia romańska III specjalność: język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej (R lub P – język obcy nowożytny
/część pisemna/ R x2)
 filologia romańska III specjalność: język włoski z programem tłumaczeniowym (R lub P – język obcy nowożytny /część pisemna/ R x2)
 filologia romańska III specjalność: języki stosowane – język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym, języki stosowane – język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym (R lub P – język angielski
/część pisemna/ R x2)
 filologia rosyjska III specjalności: język rosyjski w turystyce, tłumaczeniowa, język biznesu, języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim
(R lub P – język obcy nowożytny /część pisemna/ R x2; nie jest wymagana znajomość j. rosyjskiego)
 filologia rosyjska InII specjalności: tłumaczeniowa, języki stosowane – język rosyjski z językiem angielskim (R lub P – język obcy nowożytny /część pisemna/ R x2; nie jest wymagana znajomość j. rosyjskiego)
 filologia słowiańska III (R lub P – język obcy nowożytny /część pisemna/ R
x2)
 filozofia III (język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru; w przypadku wyboru na egzaminie maturalnym filozofii; poziom R x2)
 filozofia InIIn (język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru;
w przypadku wyboru na egzaminie maturalnym filozofii; poziom R x2)
 fizyka III (P lub R /x2/: matematyka, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny)
 fizyka medyczna III (studia inżynierskie; P lub R x2 – fizyka i astronomia,
matematyka, biologia)
 geografia III (złożenie wymaganych dokumentów; przy przekroczeniu limitu
– dwa przedmioty spośród: geografia, biologia, matematyka, fizyka, chemia,
WOS)
 geologia III (złożenie wymaganych dokumentów; przy przekroczeniu limitu
– dwa przedmioty spośród: geografia, biologia, matematyka, fizyka, chemia,
WOS)
 geologia stosowana III studia inżynierskie (złożenie wymaganych dokumentów; przy przekroczeniu limitu – dwa przedmioty spośród: geografia, biologia, matematyka, fizyka, chemia, informatyka)
 grafika M (I etap. egzamin praktyczny: egzamin z rysunku /studium postaci
ludzkiej – technika do wyboru: ołówek, węgiel, rysunek lawowany lub sepia/ oraz
egzamin z zakresu kompozycji barwnej – technika dowolna/; II etap. rozmowa
kwalifikacyjna, przegląd i ocena prac egzaminacyjnych oraz teczek z pracami kandydatów; rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań kandydata w zakresie
sztuki, omówieniu poddane zostają prace stanowiących dotychczasowy dorobek
kandydata)
 historia III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny, wybrany przedmiot;
w przypadku wyboru na egzaminie maturalnym historii; poziom R x2)
 historia sztuki I (P lub R – język polski, język obcy nowożytny, wybrany przedmiot; w przypadku wyboru na egzaminie maturalnym historii sztuki; poziom R
x2)
 historia sztuki In (złożenie wymaganych dokumentów po rejestracji w IRK)
 Indywidualne Studia Międzyobszarowe III (Etap I. język polski, matematyka lub język obcy nowożytny, przedmiot wybrany przez kandydata; Etap II.
rozmowa kompetencyjna /szczegółowe informacje bezpośrednio na uczelni/)
 Indywidualne Studia Nauczycielskie I (Etap I. język polski, matematyka
lub język obcy nowożytny, przedmiot wybrany przez kandydata; Etap II. rozmowa kompetencyjna /szczegółowe informacje bezpośrednio na uczelni/)
 informacja naukowa i bibliotekoznawstwo III (język polski, język obcy
nowożytny)
 informacja naukowa i bibliotekoznawstwo InIIn (złożenie wymaganych
dokumentów po rejestracji w IRK)
 informatyka III, InIIn studia inżynierskie (matematyka, informatyka, język obcy nowożytny – część pisemna)
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 informatyka stosowana I studia inżynierskie (matematyka, informatyka, język obcy nowożytny – część pisemna)
 inżynieria biomedyczna III studia inżynierskie (matematyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia i język obcy nowożytny)
 inżynieria materiałowa III studia inżynierskie (matematyka, informatyka,
fizyka i astronomia, biologia, chemia i język obcy nowożytny)
 inżynieria zagrożeń środowiskowych I studia inżynierskie (złożenie wymaganych dokumentów; przy przekroczeniu limitu – dwa przedmioty spośród:
geografia, biologia, matematyka, fizyka, chemia, informatyka)
 kognitywistyka III (język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru; w przypadku wyboru na egzaminie maturalnym filozofii, poziom R x2)
 kognitywistyka InIIn (język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru; w przypadku wyboru na egzaminie maturalnym filozofii; poziom R x2)
 komunikacja cyfrowa I (P x1 lub R x1,5 – język polski, język obcy nowożytny
i przedmiot do wyboru)
 komunikacja promocyjna i kryzysowa III (P x1 lub R x 1,5 – język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru)
 kulturoznawstwo III, InIIn (P x1 lub R x 1,5 – język polski /część pisemna/)
 kultury mediów III, InIIn (P x1 lub R x 1,5 – język polski /część pisemna/)
 logopedia I (Etap I: sprawdzian predyspozycji do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy polegający na ewaluacji zdolności prezentowania normatywnego
wzorca artykulacji oraz odpowiedniej sprawności komunikacyjnej, oceniany jest
punktowo: od 0 do 100 punktów. Pozytywny wynik to uzyskanie minimum 50
punktów; Etap II: P x1 lub R x 1,5 – język polski; język obcy nowożytny; przedmiot do wyboru)
 matematyka III, InIIn (R lub P – matematyka, język obcy nowożytny;
wymogiem jest uzyskanie na egzaminie pisemnym z matematyki na maturze
albo co najmniej 50% punktów na poziomie podstawowym albo co najmniej 25% punktów na poziomie rozszerzonym)
 Materials Science and Engineering Ia studia inżynierskie w języku angielskim (matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, język angielski z części pisemnej)
 mechatronika III studia inżynierskie (matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, język angielski z części pisemnej)
 mediteranistyka I (P x 1 lub R x 1,5 – język obcy nowożytny, język polski; dodatkowo język łaciński i kultura antyczna – mnożnik 2)
 międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji III (język polski, matematyka, język obcy nowożytny, wybrany przedmiot)
 międzynarodowe studia polskie III (złożenie wymaganych dokumentów
po rejestracji w IRK; przy przekroczeniu limitu – średnia ocen z egzaminu maturalnego)
 mikro i nanotechnologia III studia inżynierskie (matematyka, fizyka
i astronomia, chemia, język obcy nowożytny)
 muzyka w multimediach III specjalność: dźwięk w grach (sprawdzian
predyspozycji muzycznych: rozpoznawanie interwałów i trójdźwięków, czytanie
nut głosem, zrealizowanie przebiegu rytmicznego; gra na dowolnym instrumencie muzycznym lub prezentacja przygotowanych przez siebie prac dźwiękowych
lub audiowizualnych; w pierwszym przypadku kandydat prezentuje co najmniej
jeden dowolny utwór muzyczny /czas trwania: min. 3 minuty/; jeżeli kandydat gra
na innym instrumencie niż fortepian/organy, musi przybyć na egzamin z instrumentem /oraz ew. z akompaniatorem/; w drugim przypadku kandydat prezentuje wykonane przez siebie dwie, różniące się charakterem prace, dostarczone
na płycie CD-Audio albo DVD lub w postaci plików na nośniku USB, w standardowym, popularnym formacie /np.: WAV, AIFF, MP3 lub MP4, WMV,
AVI, 3GP, 3G2, M4V, MOV, itp./; mogą to być nagrania, aranżacje komputerowe,
montaże dźwiękowe, audiowizualne, itp.; kandydat, ustnie przedstawia założenia tych prac i szczegóły techniczne ich realizacji; rozmowa kwalifikacyjna: przykładowe zagadnienia: różne kategorie gier komputerowych w kontekście ich
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udźwiękowienia; porównanie możliwości w zakresie ekspresji dźwiękowej akustycznych instrumentów muzycznych i syntezatorów; rola udźwiękowienia w budowaniu akcji w grach komputerowych; muzyka w filmie a muzyka w grach;
współczesny rynek mediów w odniesieniu do kultury i muzyki)
 muzyka w multimediach III specjalność: kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych (kształcenie słuchu; sprawdzian ustny: czytanie a vista
nut głosem, rozpoznawanie interwałów i akordów; gra na instrumencie: zagranie
dowolnego utworu na wybranym instrumencie /czas prezentacji – ok. 10 minut/;
rozmowa kwalifikacyjna: kandydat powinien wykazać się wiedzą w zakresie jednego z wybranych poniżej zagadnień: polska muzyka filmowa, polscy kompozytorzy muzyki filmowej w ujęciu historycznym oraz współczesnym; zagraniczna muzyka filmowa, zagraniczni kompozytorzy muzyki filmowej w ujęciu historycznym
oraz współczesnym; opis sylwetki artystycznej wybranego kompozytora muzyki
polskiej, będącej autorem muzyki filmowej przynajmniej trzech pełnometrażowych filmów fabularnych; reżyser filmowy – kompozytor muzyki filmowej, przykłady i charakterystyka krajowych i zagranicznych duetów autorskich reżyser
– kompozytor (np. Krzysztof Kieślowski – Zbigniew Preisner, Roman Polański
– Krzysztof Komeda, Steven Spielberg – John Williams, Krzysztof Zanussi – Wojciech Kilar, Wojciech Smarzowski – Mikołaj Trzaska, Andrzej Jakimowski – Tomasz Gąssowski, inne); ogólna analiza elementów muzycznych ścieżki dźwiękowej dowolnie wybranego pełnometrażowego filmu fabularnego; warsztat
kompozytora muzyki w ujęciu historycznym i współczesnym, komputer i technika cyfrowa jako współczesne narzędzie realizacji koncepcji muzycznej)
 nauki o rodzinie III, InIIn (język polski)
 ochrona środowiska III (dwa przedmioty /P lub R/ spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka, geografia lub język obcy nowożytny)
 organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej III (rozmowa kwalifikacyjna: wiedza o filmie i mediach oraz sprawdzian predyspozycji do sprawowania funkcji kierownika produkcji w filmie i telewizji)
 organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej InII (złożenie wymaganych dokumentów po rejestracji w IRK)
 pedagogika III, InIIn (język polski, matematyka, język obcy nowożytny, wybrany przedmiot); uwaga: studia prowadzone w Cieszynie
 pedagogika III, InIIn (język polski, matematyka, język obcy nowożytny, wybrany przedmiot); uwaga: studia prowadzone w Katowicach
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M, Mn (język polski, matematyka, język obcy nowożytny, wybrany przedmiot); uwaga: studia prowadzone w Cieszynie
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M, Mn (język polski, matematyka, język obcy nowożytny, wybrany przedmiot); uwaga: studia prowadzone w Katowicach
 pedagogika specjalna M, Mn (język polski, matematyka, język obcy nowożytny, wybrany przedmiot); uwaga: studia prowadzone w Katowicach
 politologia III (język polski, matematyka, język obcy nowożytny, wybrany
przedmiot)
 politologia InIIn (złożenie wymaganych dokumentów po rejestracji w IRK)
 praca socjalna III (język polski, matematyka, język obcy nowożytny, wybrany przedmiot)
 praca socjalna InIIn (złożenie wymaganych dokumentów po rejestracji
w IRK)
 prawo M (konkurs świadectw dojrzałości z trzech przedmiotów zdawanych
na maturze w części pisemnej)
 prawo Mn (złożenie wymaganych dokumentów po rejestracji w IRK)
 projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej III (I etap. przegląd i ocena teczek z pracami: łącznie do 10 dużych prac rysunkowych bądź malarskich;
dodatkowo dopuszcza się przedstawienie przez kandydata innych przykładów
twórczej aktywności takich jak szkice rysunkowe oraz malarskie, rysunki koncepcyjne, ilustracje, animacje, prace 3D, kolaże oraz inne /szczegóły na Uczelni/; II etap. egzamin praktyczny z rysunku)
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 przedsiębiorczość III (konkurs świadectw dojrzałości z trzech przedmiotów
zdawanych na maturze w części pisemnej)
 przedsiębiorczość InIIn (złożenie wymaganych dokumentów po rejestracji
w IRK)
 psychologia M, Mn (język polski, matematyka, język obcy nowożytny, wybrany przedmiot)
 realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia M (warunkiem
przystąpienia do I etapu jest złożenie: obowiązkowo minimum 10 fotogramów
/odbitek na papierze fotograficznym o wymiarach min. 18x24 cm/; dodatkowo
można składać dowolne prace plastyczne i filmowe; Etap I. przegląd i ocena teczek z pracami własnymi; Etap II. egzamin praktyczny: studium fotograficzne;
egzamin pisemny: analiza warsztatowa obrazu filmowego; Etap III. egzamin ustny: realizacja i obrona zadania inscenizacyjnego; egzamin ustny: rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wiedzy o sztuce filmowej i fotografii; uwaga: ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu w każdym etapie decyduje
o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego)
 reżyseria III (warunkiem przystąpienia do I etapu jest złożenie: jednego scenariusza filmu fabularnego /30 min./; dwóch projektów filmów dokumentalnych,
w tym jeden oparty na własnych doświadczeniach, drugi dowolny; cykl fotografii
– autoportret; cyklu dziesięciu fotografii opisujących świat, w którym żyje kandydat; innych dowolnych prac własnych /film, literatura, sztuki plastyczne/; uwaga:
Komisja nie zwraca egzemplarzy prac własnych pisemnych; załączone prace filmowe należy składać na pendriv’ie.; I etap: egzamin pisemny: zadanie analityczno-scenariopisarskie; egzamin ustny: zadanie plastyczne – inscenizacyjne; egzamin ustny: obrona prac własnych /teczka/ z zadaniem plastycznym
– montażowym; II etap: zadanie dokumentalne – reportaż; zadanie inscenizacyjne /studio/; rozmowa kwalifikacyjna: obrona zadania dokumentalnego i inscenizacyjnego; uwaga: ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu
w każdym etapie decyduje o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego)
 socjologia III (język polski, matematyka, język obcy nowożytny, wybrany
przedmiot)
 socjologia InIIn (złożenie wymaganych dokumentów po rejestracji w IRK)
 sztuka pisania I (P lub R – język polski /część pisemna/)
 technologia chemiczna I studia inżynierskie (chemia, matematyka, biologia,
fizyka i astronomia P lub Rx2)
 teologia M specjalność: teologia pastoralna (język polski; rozmowa kwalifikacyjna: podstawowe wiadomości z zakresu religii oraz motywacja wyboru studiów
teologicznych; uwaga: negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oznacza negatywny wynik postępowania kwalifikacyjnego)
 teologia M, Mn (język polski; rozmowa kwalifikacyjna: podstawowe wiadomości z zakresu religii oraz motywacja wyboru studiów teologicznych; uwaga:
negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oznacza negatywny wynik postępowania kwalifikacyjnego)
 turystyka historyczna I (P lub R – język polski, język obcy nowożytny, wybrany przedmiot; w przypadku wyboru na egzaminie maturalnym historii – poziom
R x2)
 zarządzanie zasobami ludzkimi I, In (język polski, matematyka, język
obcy nowożytny, wybrany przedmiot)
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 dietetyka III, InIIn (język polski, matematyka oraz jeden przedmiot
do wyboru zdawany przez kandydata na maturze inny niż ww.)
 fizjoterapia M, Mn (język polski, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru
zdawany przez kandydata na maturze inny niż ww.)
 kierunek lekarski M, Mn (biologia R, chemia R /wymagane uzyskanie co
najmniej 30% z przedmiotów/ oraz fizyka P lub R lub matematyka P lub R;
w przypadku jednakowej liczby punktów – decyduje wynik z języka polskiego)
 kierunek lekarski Ma studia w języku angielskim (biologia lub chemia oraz
fizyka lub matematyka; wymagana jest znajomość języka angielskiego, potwierdzona certyfikatem jeżeli kształcenie średnie nie było prowadzone w języku angielskim)
 kosmetologia III, InIIn (język polski, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata na maturze inny niż ww.)
 pielęgniarstwo III (język polski, biologia lub chemia oraz jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata na maturze inny niż ww.)
 położnictwo III (język polski, biologia lub chemia oraz jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata na maturze inny niż ww.)
 ratownictwo medyczne I, In (język polski, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata na maturze inny niż ww.)
 wychowanie fizyczne III, InIIn (1. sprawdzian sprawności fizycznej
z gimnastyki i z dwóch dyscyplin wybranych przez kandydata spośród: piłki siatkowej, piłki koszykowej, piłki ręcznej, piłki nożnej; uwaga: kandydaci posiadający klasę mistrzostwa międzynarodową, klasę mistrzowską lub I klasę sportową są zwolnieni ze sprawdzianu sprawności fizycznej, otrzymując maksymalną
liczbę punktów; 2. język polski, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru
zdawany przez kandydata na maturze inny niż ww.)
 zdrowie publiczne III (język polski, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata na maturze inny niż ww.)
Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim
unipt.pl
 administracja III, InIIn (język polski, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia)
 Administration Ia studia w języku angielskim (1. jeden przedmiot spośród:
historia, geografia, WOS, język polski, język obcy; uwaga: wymagany dokument
potwierdzający znajomość języka angielskiego, pod warunkiem, że kształcenie
średnie nie było prowadzone w języku angielskim: Cambridge English First- FCF,
IELT 5-6.5, TOEFL iBT 87-105; w przypadku braku dokumentu rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim; z konieczności dokumentowania znajomości języka angielskiego zwolnieni są: kandydaci, którzy ukończyli szkoły średnie z angielskim językiem wykładowym i złożyli egzamin maturalny w języku angielskim,
studenci co najmniej II roku studiów oraz absolwenci studiów kierunku filologia,
ze specjalnością filologia angielska, absolwenci nauczycielskiego kolegium języków obcych /specjalność język angielski/. W przypadku braku certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka angielskiego, kandydat przystępuje do egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2)
 bezpieczeństwo narodowe III, InIIn (język polski, język obcy oraz
jeden przedmiot spośród: WOS, historia, geografia)

megabaza.perspektywy.pl

 ekonomia I, In (język polski, język obcy, matematyka)
 filologia angielska III, InIIn (język angielski)
 finanse i rachunkowość III, InIIn (język polski, matematyka, język
obcy)
 historia III, InIIn (język polski, matematyka, język obcy oraz jeden
przedmiot spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, filozofia, geografia, WOS)
 logistyka I, In (język polski, matematyka, język obcy)
 pedagogika III, InIIn (język polski, matematyka, język obcy oraz jeden
przedmiot spośród: WOS, biologia, historia, geografia)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M, Mn (język polski, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: WOS, biologia, historia,
geografia)
 pielęgniarstwo I (język polski, biologia lub chemia oraz jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata na maturze inny niż ww.)
 zarządzanie I, In (język polski, matematyka, język obcy)
Filia w Sandomierzu
sandomierz.ujk.edu.pl
 administracja I, In (język polski, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata na maturze inny niż ww.)
 filologia angielska I, In (język angielski, język polski);
 kosmetologia I, In (język polski, matematyka lub język obcy oraz jeden
przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata na maturze inny niż ww.)
 mechatronika I, In studia inżynierskie (matematyka, język obcy)
 pedagogika I, In (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru
zdawany przez kandydata na maturze inny niż ww.)
Wydział Humanistyczny
www.whum.ujk.edu.pl
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna III (język polski, matematyka,
język obcy, historia lub WOS)
 filologia angielska III, InIIn (język polski, matematyka, język angielski)
 filologia germańska III (język polski, matematyka, język niemiecki, język
obcy inny niż język niemiecki)
 filologia polska III (język polski, matematyka, język obcy)
 filologia rosyjska III (język polski, matematyka, język rosyjski, język obcy
inny niż język rosyjski)
 historia III, InIIn (język polski, matematyka, język obcy, historia lub
WOS)
 lingwistyka stosowana III (język polski, matematyka, język obcy)
 logopedia ogólna I (język polski, matematyka, język obcy; wymagane zaświadczenie o braku wad wymowy kandydata)
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
wmp.ujk.edu.pl
 biologia III, InIIn (język polski, matematyka, język obcy, biologia oraz
jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia)
 biotechnologia III (język polski, matematyka, język obcy, biologia, chemia
lub fizyka/fizyka z astronomią)
 chemia III, InIIn (język polski, matematyka, język obcy, chemia, biologia lub fizyka/fizyka z astronomią)
 Data Engineering Ia studia inżynierskie w języku angielskim (język polski,
matematyka, język obcy; uwaga: od kandydatów wymaga się udokumentowanej
znajomości języka angielskiego: School-leaving certificates, ranking results from
the external part of the final matriculation examination: English language)
 fizyka techniczna I studia inżynierskie (matematyka, język obcy)
 geografia III, InIIn (język polski, matematyka, język obcy, geografia)
 informatyka I studia inżynierskie (matematyka, język obcy)
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 inżynieria danych I studia inżynierskie (język polski, matematyka, język obcy)
 matematyka III (język polski, matematyka, język obcy)
 ochrona środowiska III, InII studia licencjackie (język polski, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, geografia)
 ochrona środowiska III, InII studia inżynierskie (język polski, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, geografia)
 turystyka i rekreacja I, In (język polski, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: geografia, WOS, biologia)
Wydział Pedagogiki i Psychologii
wpp.ujk.edu.pl
 pedagogika III, InIIn (język polski, matematyka, język obcy oraz jeden
przedmiot spośród: historia, WOS, biologia, geografia)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M, Mn (język polski, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: historia, WOS, biologia,
geografia)
 praca socjalna III (język polski, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: historia, WOS, biologia, geografia)
 psychologia M, Mn (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród:
historia, biologia, matematyka)
Wydział Prawa i Nauk Społecznych
wpaiz.ujk.edu.pl
 administracja III, InIIn (język polski, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia)
 bezpieczeństwo narodowe III, InIIn (język polski, język obcy oraz
jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia)
 ekonomia III, InIIn (język polski, matematyka, język obcy)
 finanse i rachunkowość III, InIIn (język polski, matematyka, język
obcy)
 kryminologia stosowana I, In (język polski, matematyka, język obcy oraz
jeden przedmiot spośród: historia, WOS, biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią)
 logistyka I, In (język polski, matematyka, język obcy)
 prawo M, Mn (język polski, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot
spośród: historia, WOS, geografia)
 Scandinavian Studies Ia studia skandynawskie w języku angielskim (jeden
przedmiot spośród: historia, geografia, WOS, język polski, język obcy; uwaga: wymagany dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, pod warunkiem, że kształcenie średnie nie było prowadzone w języku angielskim: Cambridge English First- FCF, IELT 5-6.5, TOEFL iBT 87-105; z konieczności
dokumentowania poziomu znajomości języka angielskiego stosownym certyfikatem zwolnieni są: kandydaci, którzy ukończyli szkoły średnie z angielskim językiem wykładowym i złożyli egzamin maturalny w języku angielskim, studenci co
najmniej II roku studiów oraz absolwenci studiów kierunku filologia, ze specjalnością filologia angielska, absolwenci nauczycielskiego kolegium języków obcych
/sp. język angielski/; w przypadku braku certyfikatu, potwierdzającego znajomość
języka angielskiego, kandydat przystępuje do egzaminu z języka angielskiego
na poziomie B2)
 stosunki międzynarodowe III, InIIn (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia)
 zarządzanie III, InIIn (język polski, matematyka, język obcy)
 zarządzanie w politykach publicznych I, In (język polski, język obcy oraz
jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia)
Wydział Sztuki
ws.ujk.edu.pl
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej III (1. sprawdzian
uzdolnień artystycznych: ocena predyspozycji słuchowych, głosowych i manualnych: wykonanie 1-3 utworów na wybranym przez kandydata instrumencie, wy-
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konanie jednego utworu wokalnego bez akompaniamentu, test słuchu muzycznego; uwaga: z egzaminu zwolnieni są absolwenci szkól muzycznych II stopnia; 2.
język polski, matematyka, język obcy)
 sztuki plastyczne III (1. sprawdzian uzdolnień artystycznych na podstawie
złożonej teczki prac plastycznych /portfolio/, zawierającej realizacje w wybranych
technikach malarskich, rysunkowych, graficznych podejmujących studium natury /martwa natura, pejzaż, postać ludzka/ – min. 10 sztuk w formacie nie mniejszym niż A3; 2. język polski, historia, historia sztuki)
 Visual Arts IaIIa studia w języku angielskim (wymagany dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, pod warunkiem, że kształcenie średnie
nie było prowadzone w języku angielskim: Cambridge English First- FCF, IELT 56.5, TOEFL iBT 87-105; w przypadku braku dokumentu rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim; z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są: kandydaci, którzy ukończyli szkoły średnie z angielskim językiem wykładowym i złożyli egzamin
maturalny w języku angielskim, studenci co najmniej II roku studiów oraz absolwenci studiów kierunku filologia, ze specjalnością filologia angielska, absolwenci
nauczycielskiego kolegium języków obcych /specjalność język angielski/, absolwenci innych kierunków studiów prowadzonych w języku angielskim przez uczelnie polskie lub zagraniczne; w przypadku braku certyfikatu, potwierdzającego
znajomość języka angielskiego, kandydat przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej z języka angielskiego na poziomie B2; 1. sprawdzian uzdolnień artystycznych
na podstawie złożonej teczki prac plastycznych /portfolio/, zawierającej realizacje w wybranych technikach malarskich, rysunkowych, graficznych podejmujących studium natury /martwa natura, pejzaż, postać ludzka/ – min. 10 sztuk
w formacie nie mniejszym niż A3; 2. język polski, historia, historia sztuki)
 wzornictwo I (1. sprawdzian uzdolnień artystycznych na podstawie złożonej
teczki prac plastycznych /portfolio/, zawierającej realizacje w wybranych technikach malarskich, rysunkowych, graficznych podejmujących studium natury/martwa natura, pejzaż, postać ludzka/ – min. 10 sztuk w formacie nie mniejszym niż
A3; 2. język polski, historia, historia sztuki)

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
Dział Rekrutacji na Studia – tel. 12 663 14 01
Rekrutacja. uj. edu. pl
www.uj.edu.pl
e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl
Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
i Społecznych
www.mish.uj.edu.pl
 międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne III (1. język
polski; 2. jeden przedmiot spośród: filozofia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS; 3. jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski; 4. rozmowa kwalifikacyjna /x3/; dodatkowym kryterium formalnym
jest przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje do podjęcia studiów międzyobszarowych w trybie indywidualnym oraz rozpoznanie wiedzy
i zainteresowań kandydata przekraczających program nauczania szkoły średniej
/poz. 20: przedmiot dodatkowy/ i jej pozytywne zaliczenie /min. 60% punktów
możliwych do uzyskania/; powyższy warunek obowiązuje wszystkich kandydatów
na studia, niezależnie od posiadanych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, z zastrzeżeniem, że kandydaci posiadający równocześnie tytuł laureata jednej olimpiady oraz tytuł co najmniej finalisty eliminacji stopnia centralnego innej olimpiady
ogólnopolskiej lub międzynarodowej uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia uzyskują z rozmowy 100% punktów możliwych do zdobycia, bez
konieczności przystępowania do niej; ostateczny wynik kwalifikacji jest ustalany

perspektywy.pl

uniwersytety
zgodnie z pozostałymi warunkami i trybem rekrutacji na studia; dyscyplina studiów
w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych MISH zależy od wybranego
kierunku wiodącego, z którego student zamierza uzyskać dyplom)
Ośrodek Międzyobszarowych Studiów
Matematyczno- Przyrodniczych
www.smp.uj.edu.pl
 studia matematyczno-przyrodnicze III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka); uwaga: dyscyplina studiów w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych SMP zależy od wybranego kierunku wiodącego, z którego student zamierza uzyskać
dyplom
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
www.wbbib.uj.edu.pl
 biochemia III (dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka)
 biofizyka molekularna i komórkowa III (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka)
 bioinformatyka III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: biologia,
chemia, fizyka, informatyka)
 biotechnologia I (dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka)
Wydział Biologii
www.wb.uj.edu.pl
 biologia III (1. biologia /x2/; 2. jeden przedmiot spośród: chemia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język
włoski, matematyka)
 neurobiologia III (1. biologia /x2/ i chemia /x2/; 2. jeden przedmiot spośród:
fizyka, filozofia, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański,
język niemiecki, język włoski, język rosyjski, matematyka)
Wydział Chemii
www.chemia.uj.edu.pl
 chemia III (1. chemia; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka, matematyka)
 chemia medyczna III (1. chemia; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka, matematyka)
 chemia zrównoważonego rozwoju I (1. chemia; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka, matematyka)
Wydział Farmaceutyczny
Collegium Medicum
www.farmacja.cm.uj.edu.pl
 analityka medyczna M (1. chemia; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka, matematyka; wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów
z pisemnej części egzaminu maturalnego z chemii na R)
 farmacja M (1. chemia; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka, matematyka; wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów z pisemnej
części egzaminu maturalnego z chemii na R)
 farmacja Mn (1. chemia; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka, matematyka; wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów z pisemnej części egzaminu maturalnego z chemii na poziomie R)
Wydział Filologiczny
www.filg.uj.edu.pl
 filologia angielska III (1. język angielski /x4/; 2. jeden przedmiot spośród:
język polski /x3/, język francuski /x2/, język hiszpański /x2/, język łaciński i kultura antyczna /x2/, język niemiecki /x2/, język rosyjski /x2/, język włoski /x2/)
 filologia angielska z językiem niemieckim III, InIIn (1. język angielski /x4/; 2. jeden przedmiot spośród: język niemiecki /x2/, język polski)

megabaza.perspektywy.pl

 filologia francuska III (dwa przedmioty spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język
polski, język rosyjski, język włoski)
 filologia germańska III (1. jeden przedmiot spośród: język angielski /x3/, język francuski /x3/, język hiszpański /x3/, język łaciński i kultura antyczna /x3/,
język niemiecki /x3/, język rosyjski /x3/, język włoski /x3/; 2. jeden przedmiot spośród: język polski /x2/, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, WOS)
 filologia germańska z językiem angielskim III (1. język niemiecki /x4/; 2.
jeden przedmiot spośród: język angielski /x2/, język polski)
 filologia hiszpańska III (dwa przedmioty spośród: język angielski, język francuski, języki hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język
polski, język rosyjski, język włoski)
 filologia klasyczna III (jeden przedmiot spośród: historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język włoski, matematyka)
 filologia orientalna – arabistyka III (1. jeden przedmiot spośród: język angielski /x3/, język francuski /x3/, język hiszpański /x3/, język łaciński i kultura antyczna /x3/, język niemiecki /x3/, język rosyjski /x3/, język włoski /x3/; 2. język
polski)
 filologia orientalna – indologia III (1. jeden przedmiot spośród: język angielski /x3/, język francuski /x3/, język hiszpański /x3/, język łaciński i kultura antyczna /x3/, język niemiecki /x3/, język rosyjski /x3/, język włoski /x3/; 2. język
polski)
 filologia orientalna – iranistyka III (1. jeden przedmiot spośród: język angielski /x3/, język francuski /x3/, język hiszpański /x3/, język łaciński i kultura antyczna /x3/, język niemiecki /x3/, język rosyjski /x3/, język włoski /x3/; 2. język
polski)
 filologia orientalna – japonistyka III (1. język angielski /x3/; 2. język polski)
 filologia orientalna – sinologia III (1. język angielski /x3/, język hiszpański /x3/, język francuski /x3/, język łaciński i kultura antyczna /x3/, język niemiecki /x3/, język rosyjski /x3/, język włoski /x3/, matematyka /x2/; 2. język polski)
 filologia orientalna – turkologia III (1. jeden przedmiot spośród: język angielski /x3/, język francuski /x3/, język hiszpański /x3/, język łaciński i kultura antyczna /x3/, język niemiecki /x3/, język rosyjski /x3/, język włoski /x3/; 2. język
polski)
 filologia portugalska III (dwa przedmioty spośród: język angielski, język
francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski)
 filologia rosyjska III (1. język polski; 2. jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język
niemiecki, język rosyjski, język włoski)
 filologia rumuńska I (jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski)
 filologia słowiańska III (dwa przedmioty spośród: historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki,
język polski, język rosyjski, język włoski)
 filologia szwedzka III (1. jeden przedmiot spośród: język niemiecki /x3/, język angielski /x3/; 2. jeden przedmiot spośród: język polski /x2/, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język rosyjski, język włoski, WOS)
 filologia węgierska III (dwa przedmioty spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język
polski, język rosyjski, język włoski)
 filologia włoska III (dwa przedmioty spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski)
 język i kultura Rosji In (1. język polski; 2. jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język
niemiecki, język rosyjski, język włoski)
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 język ukraiński w biznesie i turystyce z językiem rosyjskim I (1. język
polski; 2. jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język
włoski)
 kultura Rosji i narodów sąsiednich – studia filologiczne I (1. język polski; 2. jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański,
język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski)
 region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe I (1. jeden przedmiot spośród: geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język francuski,
język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski,
język rosyjski język włoski, WOS; 2. język angielski /x3/)
Wydział Filozoficzny
www.phils.uj.edu.pl
 filozofia III (dwa przedmioty spośród: filozofia /x2/, biologia, fizyka, historia,
historia sztuki, język angielski, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, WOS)
 kognitywistyka III (1. jeden przedmiot spośród: filozofia, język angielski, język łaciński i kultura antyczna; 2. dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka)
 pedagogika III (1. język polski; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, filozofia, historia, historia sztuki, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M (1. język polski; 2. biologia, filozofia, historia, historia sztuki, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS)
 pedagogika specjalna M (1. język polski, 2. biologia, filozofia, historia, historia sztuki, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS)
 porównawcze studia cywilizacji III (dwa przedmioty spośród: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, WOS)
 psychologia M (dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, informatyka, język angielski, język polski, matematyka, WOS)
 religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata III (1. jeden przedmiot spośród: język angielski /x2/, język francuski /x2/, język hiszpański /x2/, język łaciński i kultura antyczna /x2/, język niemiecki /x2/, język polski /x2/, język rosyjski /x2/, język włoski /x2/; 2. jeden
przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia
muzyki, historia sztuki, informatyka, matematyka, WOS)
 socjologia III (1. jeden przedmiot spośród: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język polski, matematyka, WOS; 2. jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język
niemiecki, język rosyjski, język włoski)
 studia nad buddyzmem I (dwa przedmioty spośród: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język
włoski, WOS)
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
www.fais.uj.edu.pl
 astronomia III (jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka, informatyka, matematyka)
 biofizyka III (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka,
matematyka)
 fizyka III (jeden przedmiot spośród: matematyka, chemia, fizyka, informatyka)
 fizyka dla firm I (jeden przedmiot spośród: matematyka, chemia, fizyka, informatyka)
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 informatyka stosowana III (jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka, informatyka, matematyka)
 zaawansowane materiały i nanotechnologia III (jeden przedmiot spośród: matematyka, chemia, fizyka, informatyka)
Wydział Geografii i Geologii
www.wgig.uj.edu.pl
 Earth Sciences in a Changing World Ia studia prowadzone w języku angielskim (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka; dodatkowym kryterium formalnym jest pozytywnie zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka angielskiego; pozytywne zaliczenie
rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej minimum 60% punktów możliwych do zdobycia; osoby, które posiadają dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2, uzyskują z rozmowy 100% punktów możliwych
do zdobycia, bez konieczności przystępowania do niej; lista wybranych dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, akceptowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim, znajduje się na stronie poświęconej rekrutacji na studia)
 geografia i gospodarka przestrzenna I (1. geografia /x2/; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, historia, WOS, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka)
 geologia III (1. jeden przedmiot spośród: geografia /x2/, biologia /x2/, chemia /x2/, fizyka /x2/, matematyka /x2/, informatyka /x2/; 2. jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, WOS)
Wydział Historyczny
www.historyczny.uj.edu.pl
 Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Socities Ia (jeden przedmiot spośród: historia, język angielski; kryterium dodatkowe: rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka angielskiego /pozytywne zaliczenie – min. 60% pkt.; osoby, które posiadają dokument
potwierdzający znajomość z języka angielskiego na poziomie B2, uzyskają 100%
pkt możliwych do zdobycia bez konieczności przystępowania do niej; lista dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, akceptowanych w UJ,
znajduje się na stronie IRK)
 archeologia III (1. jeden przedmiot spośród: geografia /x2/, historia /x2/, historia sztuki /x2/; 2. jeden przedmiot spośród: filozofia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język
rosyjski, język włoski)
 etnologia i antropologia kulturowa III (1. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka,
WOS; 2. jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski)
 historia III (1. historia /x2/; 2. jeden przedmiot spośród: filozofia, geografia,
historia muzyki, historia sztuki, język angielski, język francuski, język hiszpański,
język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, WOS)
 historia sztuki III (dwa przedmioty spośród: historia, historia sztuki, język polski)
 judaistyka III (1. jeden przedmiot spośród: historia /x2/, język polski /x2/,
matematyka /x2/; 2. jeden przedmiot spośród: filozofia, geografia, historia sztuki, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, WOS)
 muzykologia III (1. język polski; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język angielski,
język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS)
 ochrona dóbr kultury III (dwa przedmioty spośród: geografia, historia, historia sztuki, język polski, WOS)
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Wydział Lekarski
Collegium Medicum
www.wl.cm.uj.edu.pl
 dietetyka III (biologia R, chemia R)
 kierunek lekarski M (1. biologia R, 2. chemia R, 3. matematyka R; wymogiem
formalnym jest uzyskanie min. 60% pkt z egzaminu maturalnego z biologii na R
i chemii na R, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki lub fizyki na R)
 kierunek lekarski Mn (1. biologia R, 2. chemia R, 3. matematyka R, fizyka R;
wymogiem formalnym jest uzyskanie min. 50% pkt z egzaminu maturalnego
z biologii na R i chemii na R, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów)
 kierunek lekarsko-dentystyczny M (1. biologia R, 2. chemia R; wymogiem
formalnym jest uzyskanie min. 60% pkt z egzaminu maturalnego z biologii na R
i chemii na R, odrębnie dla każdego z przedmiotów)
 kierunek lekarsko-dentystyczny Mn (1. biologia, 2. chemia; wymogiem formalnym jest uzyskanie min. 50% pkt z egzaminu maturalnego z biologii na R
i chemii na R, odrębnie dla każdego z przedmiotów)
Wydział Matematyki i Informatyki
www.matinf.uj.edu.pl
 informatyka III (jeden przedmiot spośród: informatyka, matematyka)
 informatyka analityczna III (jeden przedmiot spośród: fizyka, informatyka, matematyka)
 matematyka III (matematyka)
 matematyka komputerowa III (jeden przedmiot spośród: informatyka,
matematyka, fizyka)
Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum
www.wnz.cm.uj.edu.pl
 elektroradiologia I (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, język angielski, matematyka)
 fizjoterapia M (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, język angielski, matematyka)
 pielęgniarstwo III (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, język angielski, matematyka)
 położnictwo III (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, język angielski,
matematyka)
 ratownictwo medyczne I (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, język
angielski, matematyka)
 zarządzanie w ochronie zdrowia I (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, informatyka, język angielski, języka polski, matematyka, WOS)
 zdrowie publiczne III (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, informatyka, język angielski, język polski, matematyka, WOS)
Wydział Polonistyki
www.polonistyka.uj.edu.pl
 edytorstwo III (1. język polski /x2/; 2. jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski)
 filologia polska nauczycielska III (1. język polski /x2/; 2. jeden przedmiot
spośród: historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński
i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski)
 język polski w komunikacji społecznej III (1. język polski /x2/; 2. jeden
przedmiot spośród: historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski)
 kulturoznawstwo teksty kultury III (1. język polski /x2/; 2. jeden przedmiot spośród: filozofia, historia, historia sztuki, język angielski, język francuski,
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język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski)
 polonistyka – komparatystyka III (1. język polski /x2/; 2. jeden przedmiot
spośród: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język angielski, język
francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, WOS)
 polonistyka antropologiczno-kulturowa III (1. język polski /x2/; 2. jeden
przedmiot spośród: historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski)
 wiedza o teatrze I (1. język polski /x2/; 2. jeden przedmiot spośród: historia,
historia sztuki, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński
i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, WOS)
Wydział Prawa i Administracji
www.wpia.uj.edu.pl
 administracja III (1. dwa przedmioty spośród: język polski /35/, matematyka /35/, historia /35/, WOS /35/; 2. jeden przedmiot spośród: biologia /30/, chemia /30/, fizyka /30/, filozofia /30/, geografia /30/, historia muzyki /30/, historia
sztuki /30/, informatyka /30/, język angielski /30/, język francuski /30/, język hiszpański /30/, język łaciński i kultura antyczna /30/, język niemiecki /30/, język rosyjski /30/, język włoski /30/)
 administracja InIIn (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język
niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS)
 prawo M (1. dwa przedmioty spośród: język polski /35/, matematyka /35/, historia /35/, WOS /35/; 2. jeden przedmiot spośród: język angielski /30/, język
francuski /30/, język hiszpański /30/, język łaciński i kultura antyczna /30/, język
niemiecki /30/, język rosyjski /30/, język włoski /30/)
 prawo Mn (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język
francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS)
 prawo własności intelektualnej i nowych mediów I (1. jeden przedmiot spośród: język polski /x2/, WOS /x2/; 2. jeden przedmiot spośród: język angielski /x2/,
język francuski /x2/, język hiszpański /x2/, język łaciński i kultura antyczna /x2/, język niemiecki /x2/, język rosyjski /x2/, język włoski /x2/, matematyka /x2/)
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
www.wsmip.uj.edu.pl
 amerykanistyka III (1. jeden przedmiot spośród: filozofia, geografia, historia, język francuski, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka,
WOS; 2. jeden przedmiot spośród: język angielski /x2/, język hiszpański /x2/)
 bezpieczeństwo narodowe III (1. jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski; 2. jeden przedmiot spośród: filozofia, geografia, historia, język polski, matematyka, WOS)
 bezpieczeństwo narodowe InIIn (1. jeden przedmiot spośród: filozofia,
geografia, historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS)
 European Studies IaIIa studia w języku angielskim (1. jeden przedmiot
spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język
polski, język rosyjski, język włoski; kryterium dodatkowe: rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka angielskiego /pozytywne zaliczenie
– min. 60% pkt./; osoby, które posiadają dokument potwierdzający znajomość
języka angielskiego na poziomie B2, uzyskają z rozmowy 100% pkt możliwych
do zdobycia, bez konieczności przystępowania do niej; lista dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, akceptowanych w UJ, znajduje się
na stronie IRK)
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Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 Global and Development Studies Ia studia w języku angielskim (1. jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język
niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski; kryterium dodatkowe: rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka angielskiego /pozytywne
zaliczenie – min. 60% pkt./; osoby, które posiadają dokument potwierdzający
znajomość języka angielskiego na poziomie B2, uzyskają z rozmowy 100% pkt.,
bez konieczności przystępowania do niej; lista dokumentów potwierdzających
znajomość języka angielskiego, akceptowanych w UJ, znajduje się na stronie
IRK)
 International Relations and Area Studies Ia studia w języku angielskim
(1. jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski; kryterium dodatkowe:
rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka angielskiego /pozytywne zaliczenie – min. 60% pkt./; osoby, które posiadają dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2, uzyskają z rozmowy 100%
pkt., bez konieczności przystępowania do niej; lista dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, akceptowanych w UJ, znajduje się na stronie IRK)
 kulturoznawstwo międzynarodowe I (dwa przedmioty spośród: geografia,
historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język
polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS)
 latynoamerykanistyka I (1. jeden przedmiot spośród: filozofia, geografia, historia,
język polski, matematyka, WOS; 2. jeden przedmiot spośród: język angielski /x2/, język francuski /x2/, język hiszpański /x2/, język niemiecki /x2/, język rosyjski /x2/, język włoski /x2/)
 migracje międzynarodowe III (1. jeden przedmiot spośród: filozofia, geografia, historia, język polski, matematyka, WOS; 2. jeden przedmiot spośród: język angielski /x2/, język francuski /x2/, język hiszpański /x2/, język niemiecki /x2/, język rosyjski /x2/, język włoski /x2/)
 politologia III (1. jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski,
język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski; 2. jeden przedmiot
spośród: filozofia, geografia, historia, język polski, matematyka, WOS)
 relacje międzykulturowe III (dwa przedmioty spośród: geografia, historia,
język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski,
język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS)
 rosjoznawstwo III (1. jeden przedmiot spośród: geografia, historia, WOS; 2.
jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język
niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski)
 stosunki międzynarodowe III (1. jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski; 2. jeden przedmiot spośród: filozofia, geografia, historia, język polski, matematyka, WOS)
 studia afrykańskie I (1. język angielski /x3/; 2. jeden przedmiot spośród geografia /x2/, historia /x2/, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język
polski, język rosyjski, język włoski, matematyka /x2/, WOS /x2/)
 studia bliskowschodnie I (1. język angielski /x3/; 2. jeden przedmiot spośród:
geografia, historia /x2/, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język
polski, język rosyjski, język włoski, matematyka /x2/, WOS /x3/)
 studia euroazjatyckie III (1. jeden przedmiot spośród: geografia, historia,
matematyka, WOS; 2. jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski,
język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski)
 studia europejskie III (dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język
angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język
rosyjski, język włoski, matematyka, WOS)
 studia nad Chinami I (1. język angielski /x3/; 2. jeden przedmiot spośród: geografia, historia /x2/, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka /x2/, WOS /x2/)
 studia nad Indiami i Azją Południową I (1. język angielski /x2/; jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS)
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 studia nad Japonią I (1. język angielski /x3/; 2. jeden przedmiot spośród: geografia, historia /x2/, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka /x2/, WOS /x2/)
 studia nad Koreą I (1. język angielski /x3/; 2. jeden przedmiot spośród: geografia, historia /x2/, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka /x2/, WOS /x2/)
 studia polsko-ukraińskie III (jeden przedmiot spośród: geografia, historia,
język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski,
język rosyjski, język włoski, WOS)
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
www.wzks.uj.edu.pl
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna III (dwa przedmioty spośród:
biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński
i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS)
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna InII (warunkiem przyjęcia
na studia jest uzyskanie z co najmniej jednego przedmiotu maturalnego min. 40%)
 ekonomia III (dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS)
 elektroniczne przetwarzanie informacji III (jeden przedmiot spośród: informatyka, język angielski, język polski, matematyka)
 filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach III (dwa przedmioty spośród:
biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS)
 filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach InII (warunkiem przyjęcia
na studia jest uzyskanie z co najmniej jednego przedmiotu maturalnego min. 40%)
 finanse, bankowość, ubezpieczenia I (dwa przedmioty spośród: biologia,
chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS)
 finanse, bankowość, ubezpieczenia In (warunkiem przyjęcia na studia jest
uzyskanie z co najmniej jednego przedmiotu maturalnego min. 40%)
 psychologia M (dwa przedmioty spośród: biologia /x2/, chemia, fizyka, filozofia,
geografia, historia /x2/, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski /x2/, język rosyjski, język włoski, matematyka /x2/, WOS)
 zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe I (dwa przedmioty
spośród: biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język
włoski, matematyka, WOS)
 zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe In (warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie z co najmniej jednego przedmiotu maturalnego min. 40%)
 zarządzanie informacją III (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka,
język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS)
 zarządzanie kulturą i mediami I (dwa przedmioty spośród: biologia, chemia,
fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka,
język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS)
 zarządzanie międzynarodowe I podwójny dyplom z zarządzania (język
niemiecki; rozmowa kwalifikacyjna częściowo prowadzona w języku niemiec-
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kim sprawdzająca predyspozycje i kompetencje interpersonalne kandydata umożliwiające podjęcie studiów międzynarodowych na kierunku zarządzanie oraz rozpoznanie wiedzy i zainteresowań kandydata przekraczających program nauczania szkoły średniej); uwaga: studia prowadzone w ramach konsorcjum UJ i ESB
Business School Reutlingen University
 zarządzanie polityką społeczną I (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka,
WOS)
 zarządzanie publiczne III (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka,
język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS)

Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie
20-031 Lublin
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
tel. 81 537 58 80, 81 537 58 70
www.umcs.pl www.irk.umcs.pl
e-mail: rekrutacja@umcs.pl
Wydział Artystyczny
 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych III (egzamin praktyczny: rysunek – studium postaci oraz malarstwo – martwa natura lub rzeźba
– studium postaci)
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej III (sprawdzian
praktyczny zdolności i umiejętności muzycznych: predyspozycje manualne i wokalne, słuch muzyczny oraz prezentacja muzyczna /instrument lub śpiew/)
 grafika M (egzamin praktyczny: rysunek – studium postaci, malarstwo – martwa natura)
 jazz i muzyka estradowa III specjalności: wokalna, instrumentalna (egzamin praktyczny: sprawdzian zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie
przedmiotu kierunkowego /śpiew solowy – na sp. wokalną, lub gra na wybranym
instrumencie – na sp. instrumentalną/ oraz słuchu muzycznego)
 malarstwo M (egzamin praktyczny: rysunek – studium postaci, malarstwo
– martwa natura)
Wydział Biologii i Biotechnologii
 biologia III (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka);
uwaga: z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy
 biology Ia studia w języku angielskim; specialization: medical biology (jeden
przedmiot spośród: biologia, matematyka, fizyka, chemia; kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju anglojęzycznego); uwaga: z uwagi na eksperymentalny charakter studiów,
warunkiem ich podjęcia jest zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy
 biotechnologia III (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka); uwaga: z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy
Wydział Chemii
 chemia III, IzIIz (jeden przedmiot spośród: chemia, biologia, fizyka
i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka); uwaga: z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy
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Wydział Ekonomiczny
 analityka gospodarcza III (język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden
przedmiot spośród: historia, geografia, język polski, WOS, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia)
 analityka gospodarcza IzIIz (na podstawie złożonego kompletu dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)
 Business Analytics I (złożenie kompletu dokumentów; złożenie dokumentu
potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia kandydata
z kraju anglojęzycznego lub rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim)
 ekonomia III (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, geografia)
 ekonomia IzIIz (na podstawie złożonego kompletu dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)
 finanse i rachunkowość III (język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden
przedmiot spośród: historia, geografia, język polski, WOS, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia)
 finanse i rachunkowość IzIIz (na podstawie złożonego kompletu dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)
 logistyka III (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, geografia)
 logistyka IzIIz (na podstawie złożonego kompletu dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)
 zarządzanie III (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, geografia)
 zarządzanie IzIIz (na podstawie złożonego kompletu dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)
Wydział Filozofii i Socjologii
 europeistyka I (język polski oraz dwa inne przedmioty wybrane przez kandydata)
 filozofia III (język polski oraz dwa przedmioty spośród: język obcy nowożytny, matematyka, historia, biologia, filozofia, fizyka, geografia, chemia, WOS, język łaciński i kultura antyczna)
 kognitywistyka III (język angielski oraz dwa przedmioty spośród: język polski, filozofia, matematyka, fizyka, informatyka, geografia, chemia, biologia, historia, WOS, język obcy nowożytny /inny niż angielski/)
 kreatywność społeczna I (język polski oraz dwa przedmioty spośród: język obcy nowożytny, matematyka, historia, biologia, filozofia, fizyka, geografia, chemia,
WOS, język łaciński i kultura antyczna)
 socjologia III (dwa przedmioty spośród: język polski, filozofia, matematyka,
fizyka, informatyka, geografia, chemia, biologia, historia, WOS, język obcy nowożytny / do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski/)
 zarządzanie w politykach publicznych I (dwa przedmioty spośród: język polski, filozofia, matematyka, fizyka, informatyka, geografia, chemia, biologia, historia, WOS, język obcy nowożytny / do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski/)
Wydział Humanistyczny
 anglistyka III (język angielski R, język polski P lub R)
 archeologia III (jeden przedmiot spośród: historia, WOS, język polski, język
łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, filozofia, geografia, język obcy nowożytny, matematyka)
 architektura informacji III (jeden przedmiot spośród: historia, WOS, język
polski, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, filozofia, geografia, język
obcy nowożytny, matematyka)
 archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
III (jeden przedmiot spośród: historia, WOS, język polski, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, geografia, matematyka, informatyka)
 e-edytorstwo i techniki redakcyjne I (język polski)
 filologia polska III (język polski)
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 germanistyka III (język obcy nowożytny)
 hispanistyka III (język obcy nowożytny, język polski)
 historia III (jeden przedmiot spośród: historia, WOS, język łaciński i kultura
antyczna, historia sztuki, filozofia, język polski, geografia, język obcy nowożytny,
matematyka)
 italianistyka I (język obcy nowożytny, język polski)
 kulturoznawstwo III (jeden przedmiot spośród: język polski, historia, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki lub wiedza o tańcu, WOS, język
obcy nowożytny, matematyka)
 lingwistyka stosowana III obowiązkowy wybór tylko jednej kombinacji
języka pierwszego i drugiego w ramach następujących par: język angielski
z niemieckim, język angielski z rosyjskim, język angielski z francuskim, język angielski z hiszpańskim, język niemiecki z angielskim, język angielski z portugalskim (język obcy pierwszy z ww. kombinacji; język obcy drugi lub język polski; dla kombinacji: język angielski z portugalskim – język angielski, język polski)
 logopedia z audiologią III (język polski; jeden przedmiot spośród: biologia,
fizyka i astronomia, fizyka, matematyka; sprawdzian w formie rozmowy oceniający: predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu logopedy i audiologa ogólnego, motywację do podjęcia studiów, jego zainteresowania oraz oceniający wymowę; kryteria oceny predyspozycji dotyczą aspektów: wymowa w wypowiedziach
swobodnych i w czytaniu, kultura języka, zdolności interakcyjne, motywacja
do podjęcia studiów i wykonywania zawodu; uwaga: niedostateczna ocena wymowy uniemożliwia przyjęcie na studia)
 polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie I (język polski; język obcy nowożytny; wymagana znajomość języka niemieckiego co najmniej
na poziomie B1)
 portugalistyka – studia portugalsko-brazylijskie I (język obcy nowożytny, język polski)
 romanistyka III (język obcy nowożytny, język polski)
 rusycystyka III (jeden przedmiot spośród: język obcy nowożytny, język polski)
 technologie cyfrowe w animacji kultury III (jeden przedmiot spośród:
język polski, historia, filozofia, geografia, historia sztuki, WOS, matematyka, informatyka)
 turystyka historyczna I (jeden przedmiot spośród: historia, WOS, historia sztuki, filozofia, język polski, geografia, język obcy nowożytny)
 ukrainistyka III (jeden przedmiot spośród: język obcy nowożytny, język polski)
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 fizyka I (dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, język obcy nowożytny; w przypadku niewykorzystania limitu przyjęć
– na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc)
 fizyka techniczna III studia inżynierskie 3,5-letnie (dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, język obcy nowożytny;
w przypadku niewykorzystania limitu przyjęć – na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc)
 informatyka III (dwa przedmioty spośród: matematyka, informatyka, język
obcy nowożytny; w przypadku niewykorzystania limitu przyjęć – na podstawie
złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc)
 inżynieria nowoczesnych materiałów III studia inżynierskie 3,5-roczne (dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia,
język obcy nowożytny; w przypadku niewykorzystania limitu przyjęć – na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc)
 matematyka III (matematyka, język obcy nowożytny; w przypadku niewykorzystania limitu przyjęć – na podstawie złożonego kompletu dokumentów
do wyczerpania limitu miejsc)
 matematyka w finansach III (matematyka, język obcy nowożytny; w przypadku niewykorzystania limitu przyjęć – na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc)
 nauczanie fizyki i informatyki III (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka, informatyka, matematyka, chemia; w przypadku niewyko-
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rzystania limitu przyjęć – na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc)
 nauczanie matematyki i informatyki III (matematyka, język obcy nowożytny; w przypadku niewykorzystania limitu przyjęć – na podstawie złożonego
kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc)
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 geografia III (dwa przedmioty spośród: geografia, matematyka, fizyka, fizyka
i astronomia, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, historia, język obcy nowożytny)
 geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe I studia 3,5-roczne inżynierskie (dwa przedmioty spośród: geografia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, historia, język obcy nowożytny; uwaga: jednym z przedmiotów musi być matematyka lub geografia)
 geoinformatyka III studia 3,5-roczne inżynierskie (dwa przedmioty spośród: geografia, matematyka, informatyka, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny; uwaga: jednym z przedmiotów musi być matematyka lub geografia)
 gospodarka przestrzenna III studia 3,5-roczne inżynierskie (dwa przedmioty spośród: geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia, język
obcy nowożytny; uwaga: jednym z przedmiotów musi być matematyka lub geografia)
 Tourism Management Ia studia w języku angielskim (na podstawie złożonego kompletu dokumentów i dokumentu potwierdzającego znajomość języka
angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju anglojęzycznego lub rozmowy
kwalifikacyjnej w języku angielskim)
 turystyka i rekreacja III (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie)
Wydział Pedagogiki i Psychologii
 animacja kultury III (język polski, język obcy nowożytny; kryterium dodatkowe: dokumentacja uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych
związanych z działalnością kulturalną: dyplomy, zaświadczenia, nagrody z własnej aktywności twórczej kandydata; udokumentowane zaangażowanie kandydata w działalność społeczną i kulturalną /samorząd szkolny, wolontariat itp./;
zaświadczenia o uczestnictwie kandydata w konkursach, festiwalach, przeglądach artystycznych itp.; informacje o udziale kandydata w różnorodnych formach
prezentacji twórczości własnej – również w postaci publikacji w czasopismach,
wydawnictwach okazjonalnych lub prezentacji w innych mediach /telewizji, radio, Internecie, itp./)
 pedagogika III (język polski, język obcy nowożytny)
 pedagogika IzIIz (na podstawie złożonego kompletu dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M, Mn (język polski, język obcy nowożytny; wymagane zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela z punktu widzenia prawidłowości budowy aparatu mowy oraz funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych)
 pedagogika resocjalizacyjna III (język polski, język obcy nowożytny)
 pedagogika resocjalizacyjna IzIIz (na podstawie złożonego kompletu dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)
 pedagogika specjalna M (język polski, język obcy nowożytny)
 pedagogika specjalna Mz (na podstawie złożonego kompletu dokumentów
do wyczerpania limitu miejsc)
 praca socjalna III (język polski, język obcy nowożytny)
 praca socjalna IzIIz (na podstawie złożonego kompletu dokumentów
– do wyczerpania limitu miejsc)
 psychologia M (język polski oraz jeden przedmiot spośród: biologia, historia,
matematyka)
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Wydział Politologii i Dziennikarstwa
 administracja i zarządzanie publiczne I (dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie)
 bezpieczeństwo narodowe III (dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie)
 bezpieczeństwo narodowe IzIIz, (na podstawie złożonego kompletu dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna III (dwa przedmioty spośród:
geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie)
 International Relations IaIIa studia w języku angielskim (na podstawie
złożonego kompletu dokumentów oraz dokumentu potwierdzającego znajomość
języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju anglojęzycznego lub
na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim)
 politologia III (dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie)
 produkcja medialna III (dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język
obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie)
 public relations i zarządzanie informacją I (dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie)
 społeczeństwo informacyjne III (jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie oraz jeden
przedmiot spośród: matematyka, fizyka, informatyka, fizyka i astronomia)
 stosunki międzynarodowe III (dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie)
Wydział Prawa i Administracji
 bezpieczeństwo wewnętrzne III (dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski/, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia)
 bezpieczeństwo wewnętrzne IzIIz (na podstawie złożonego kompletu
dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)
 kierunek prawno-administracyjny III (dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski/, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie,
fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia)
 kierunek prawno-administracyjny IzIIz (na podstawie złożonego kompletu dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)
 kierunek prawno-biznesowy I (dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski,
włoski/, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia)
 kierunek prawno-biznesowy Iz (na podstawie złożonego kompletu dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)
 kryminologia III (dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski/,
język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka,
chemia, biologia)
 kryminologia IzIIz (na podstawie złożonego kompletu dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)
 prawo M (dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny
/angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski/, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia)
 prawo Mz (na podstawie złożonego kompletu dokumentów – do wyczerpania
limitu miejsc)
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Wydział Zamiejscowy w Puławach
 administracja publiczna I (jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie)
 administracja publiczna Iz (na podstawie złożonego kompletu dokumentów
– do wyczerpania limitu miejsc)
 biobezpieczeństwo I (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka)
 biobezpieczeństwo Iz (na podstawie złożonego kompletu dokumentów
– do wyczerpania limitu miejsc); uwaga: rekrutacja pod warunkiem uzyskania
zgody MEiN na prowadzenie kierunku
 chemia techniczna I studia 4-letnie inżynierskie (chemia oraz jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka);
uwaga: z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy
 fizjoterapia Mn (na podstawie złożonego kompletu dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc); uwaga: z uwagi na eksperymentalny charakter studiów,
warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy
 techniki kryminalistyczne I (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka)
 techniki kryminalistyczne Iz (na podstawie złożonego kompletu dokumentów
– do wyczerpania limitu miejsc); uwaga: rekrutacja pod warunkiem uzyskania
zgody MEiN na prowadzenie kierunku
 wychowanie fizyczne I (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, język polski); uwaga: z uwagi na charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest
dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy
 wychowanie fizyczne Iz (na podstawie złożonego kompletu dokumentów
– do wyczerpania limitu miejsc)

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
20-950 Lublin
Al. Racławickie 14
www.kul.pl
e-mail: rekrutacja@kul.pl
Biuro Rekrutacji
tel. 81 445 41 37, 81 445 42 16
kandydat.kul.pl
www.facebook.com/KULlublin
 administracja III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: historia, WOS, matematyka, filozofia, geografia, biologia)
 Applied Anthropology Ia studia w języku angielskim (język polski oraz jeden przedmiot wybrany przez kandydata /obowiązkowy lub dodatkowy/; wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2; egzamin
maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co
najmniej 60% uznaje się za równoważny ze znajomością języka na poziomie B2)
 architektura krajobrazu III studia inżynierskie (jeden przedmiot spośród:
biologia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, fizyka)
 bezpieczeństwo narodowe III (jeden przedmiot spośród: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, informatyka, WOS)
 biotechnologia III specjalności: biotechnologia przemysłowa, biotechnologia eksperymentalna (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka)
 Biotechnology IIIa studia w języku angielskim; specjalności: biotechnologia przemysłowa, biotechnologia eksperymentalna (dwa przedmioty spośród:
matematyka, biologia, chemia, fizyka; wymagana udokumentowana znajomość
języka angielskiego na poziomie B2; egzamin maturalny z języka angielskiego
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na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% uznaje się za równoważny ze znajomością języka na poziomie B2)
 dietetyka I specjalności: poradnictwo żywieniowe, dietetyka kliniczna (jeden
przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia)
 doradztwo kariery i doradztwo personalne I (jeden przedmiot spośród:
język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, WOS, fizyka, informatyka)
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna III specjalności: dziennikarstwo multimedialne i media cyfrowe, media audiowizualne, public relations
– reklama – komunikacja marketingowa (język polski, język obcy nowożytny
oraz jeden przedmiot wybrany przez kandydata /obowiązkowy lub dodatkowy/)
 edytorstwo I (język polski oraz dwa przedmioty spośród: filozofia, historia,
WOS, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka)
 ekonomia III (jeden przedmiot spośród: język polski, język obcy nowożytny,
matematyka, geografia, historia, informatyka, WOS)
 European Studies Ia studia w języku angielskim (język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka, matematyka, biologia lub filozofia; wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2; egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% uznaje się za równoważny ze
znajomością języka na poziomie B2)
 filologia angielska III, InIIn (język angielski; język polski)
 filologia germańska III (język niemiecki; grupa początkująca – język obcy
nowożytny)
 filologia klasyczna III (dwa przedmioty spośród: filozofia, historia, WOS, historia muzyki, historia sztuki, język polski, język obcy nowożytny, geografia, matematyka, język łaciński i kultura antyczna)
 filologia niderlandzka III (język angielski lub język niemiecki, język polski)
 filologia polska III specjalizacje: krytyka literacka i artystyczna, teatralno-filmowa (język polski oraz dwa przedmioty spośród: filozofia, historia, WOS, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka)
 filologia romańska III (język francuski; grupa początkująca – język obcy nowożytny)
 filozofia III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot wybrany przez kandydata /obowiązkowy lub dodatkowy/)
 hispanistyka I (dwa przedmioty spośród: język polski; język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka, WOS)
 historia III specjalizacje: animacja kultury regionalnej i lokalnej, archiwalna (dwa przedmioty spośród: język polski, język obcy nowożytny, matematyka,
filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, WOS)
 historia sztuki III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: historia sztuki, historia, geografia, WOS, język łaciński i kultura antyczna; pierwszeństwo dla kandydatów, którzy zaliczyli na egzaminie maturalnym historię sztuki)
 Informatics Ia studia w języku angielskim (jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, fizyka; wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2; egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie
rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% uznaje się za równoważny ze
znajomością języka na poziomie B2)
 informatyka III specjalności: programowanie i przetwarzanie informacji,
grafika komputerowa i multimedialna, administrowanie sieciami komputerowymi (jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, fizyka)
 italianistyka I specjalizacje: język włoski w kulturze i turystyce, język włoski w gospodarce i życiu publicznym (język obcy nowożytny, język polski)
 Journalism and Social Communication Ia studia w języku angielskim (jeden przedmiot spośród: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia, WOS, geografia, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, historia
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muzyki, filozofia; wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego
na poziomie B2; egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% uznaje się za równoważny ze znajomością języka na poziomie B2)
 kognitywistyka III ścieżki dydaktyczne: neuronauka, umysł i procesy poznawcze, sztuczna inteligencja (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot wybrany przez kandydata /obowiązkowy lub dodatkowy/)
 krajoznawstwo i turystyka kulturowa I (dwa przedmioty spośród: język
polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, historia sztuki,
WOS)
 kryminologia III specjalizacje: analityka kryminalistyczna, prewencja zachowań przestępczych (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, WOS,
geografia, filozofia)
 lingwistyka stosowana III specjalność: język rosyjski i język angielski (język angielski oraz język polski); uwaga: o przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci bez znajomości języka rosyjskiego
 lingwistyka stosowana III specjalność: język ukraiński i język angielski
(język angielski oraz język polski); uwaga: o przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci bez znajomości języka ukraińskiego
 matematyka I (jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, fizyka)
 Mathematics Ia studia w języku angielskim (jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, fizyka; wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2; egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie
rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% uznaje się za równoważny ze
znajomością języka na poziomie B2)
 Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne III (dwa przedmioty /R/ spośród: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, WOS, geografia, język
łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, historia muzyki, filozofia)
 muzykologia III specjalności: muzyka kościelna, krytyka i publicystyka muzyczna ((język polski oraz jeden przedmiot spośród: historia, historia muzyki, matematyka, biologia, WOS, geografia, język łaciński i kultura antyczna, historia
sztuki, filozofia; sprawdzian uzdolnień muzycznych w zakresie poczucia rytmu
oraz predyspozycji słuchowych i głosowych)
 nauki o rodzinie III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
wybrany przez kandydata /obowiązkowy lub dodatkowy/)
 pedagogika III, InIIn specjalności: pedagogika szkolna z profilaktyką,
pedagogika rodziny, poradnictwo i kuratela rodzinna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja (język polski, język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot wybrany przez kandydata /obowiązkowy lub dodatkowy/)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M (język polski, język obcy
nowożytny oraz jeden przedmiot wybrany przez kandydata /obowiązkowy lub dodatkowy/)
 pedagogika specjalna M specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, wczesne wspomaganie rozwoju, logopedia (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot wybrany przez kandydata /obowiązkowy lub dodatkowy/)
 Philosophy IaIIa studia w języku angielskim (jeden przedmiot spośród: język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński
i kultura antyczna, historia muzyki, filozofia; wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2; egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% uznaje się
za równoważny ze znajomością języka na poziomie B2)
 pielęgniarstwo III (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka)
 położnictwo I (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka)
 praca socjalna I specjalności: opieka nad dzieckiem i rodziną, profilaktyka
społeczna i wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem (język polski oraz je-
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uniwersytety
den przedmiot spośród: matematyka, język obcy nowożytny, historia, biologia,
chemia, fizyka, informatyka, WOS, geografia, filozofia)
 prawo M, Mn (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, WOS, matematyka, filozofia, geografia)
 prawo kanoniczne M (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: historia, WOS, matematyka, filozofia, geografia)
 prawo kanoniczne Mn (studia dla osób, które ukończyły inny kierunek studiów; kwalifikacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów magisterskich)
 psychologia M specjalności: wspieranie jakości życia, biznes i przedsiębiorczość (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka, historia, matematyka, informatyka, WOS)
 retoryka stosowana III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot wybrany przez kandydata /obowiązkowy lub dodatkowy/)
 sinologia III (język angielski R, język polski P lub R)
 socjologia III specjalności: służby publiczne i polityka rodzinna, socjologia gospodarki i Internetu, społeczności lokalne i animacja kultury (jeden przedmiot spośród: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, informatyka, WOS, fizyka, filozofia)
 stosunki międzynarodowe III (jeden przedmiot spośród: język polski, język
obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, informatyka, WOS, filozofia)
 teologia M (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot wybrany
przez kandydata /obowiązkowy lub dodatkowy/)
 Theological Studies Ma studia w języku angielskim (dwa przedmioty spośród: język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język
łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, filozofia; wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2; egzamin maturalny z języka
angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% uznaje się za równoważny ze znajomością języka na poziomie B2)
 zarządzanie III (jeden przedmiot spośród: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, informatyka, WOS, filozofia)
Filia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
w Stalowej Woli
 administracja I (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: historia, WOS, matematyka, filozofia, geografia, biologia)
 bezpieczeństwo narodowe I→II (jeden przedmiot spośród: język polski, język
obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, informatyka, WOS)
 dietetyka I specjalności: poradnictwo żywieniowe, dietetyka kliniczna (jeden
przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia)
 nauki o rodzinie I (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
wybrany przez kandydata /obowiązkowy lub dodatkowy/)

Uniwersytet Łódzki
90-136 Łódź, ul. Narutowicza 68
tel. 42 635 40 00
fax 42 665 57 71, 42 635 40 43
www.uni.lodz.pl
rekrutacja.uni.lodz.pl
Ogólne zasady rekrutacji:
1. Kandydaci kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminu maturalnego w części pisemnej.
2. Kategorie przedmiotów:
– kategoria „1” – przedmiot jest wymagany na świadectwie dojrzałości – jego brak
wyklucza możliwość ubiegania się na dany kierunek/specjalność do przeliczenia
uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotów, z którego kandydat uzyska więcej
punktów po uwzględnieniu przeliczników

megabaza.perspektywy.pl

– kategoria „2” – przedmiot jest wymagany na świadectwie dojrzałości – jego brak
wyklucza możliwość ubiegania się na dany kierunek/specjalność do przeliczenia
uwzględniany jest jeden wynik, z którego kandydat uzyska więcej punktów
po uwzględnieniu przeliczników
– kategoria „3” – przedmioty nie są wymagane na świadectwie dojrzałości do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki, z których kandydat uzyskał
więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników posiadanie wyników z przedmiotów tej kategorii daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość
ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność.
3. Jeżeli dany przedmiot wymieniony jest w kilku kategoriach –do przeliczenia punktów brany jest pod uwagę tylko raz – w sposób korzystniejszy dla kandydata.
Uwaga: Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchamiania kierunku bądź specjalności w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów – informacja na uczelni.
Uwaga: kontynuacja studiów I stopnia na studiach II stopnia oznacza możliwość
podjęcia studiów magisterskich na tym samych kierunku, ale nie zawsze na tej
samej specjalności.
Katedra Badań Regionalnych
Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
www.filia.uni.lodz.pl
 administracja IzIIz (złożenie wymaganych dokumentów)
 turystyka i rekreacja I (złożenie wymaganych dokumentów; uwaga: wszyscy
kandydaci powinni posiadać dobry stan zdrowia, umożliwiający zwiększoną aktywność fizyczną; wymagana jest ocena z wychowania fizycznego na świadectwie
ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej; osoby bez oceny z wychowania fizycznego
muszą przedstawić zaświadczenie od lekarza medycyny pracy posiadające adnotację „zdolny/-a do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną”);
 zarządzanie I (złożenie wymaganych dokumentów)
 zarządzanie Iz (złożenie wymaganych dokumentów)
Katedra Leśnictwa
Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
www.filia.uni.lodz.pl
 leśnictwo III studia 3,5-letnie inżynierskie (1. biologia albo matematyka; 2.
język obcy; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: biologia, matematyka, geografia)
 leśnictwo IzIIz studia 4-letnie inżynierskie (złożenie wymaganych dokumentów)
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
www.biol.uni.lodz.pl
 biologia III (1. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski; 3. nieobowiązkowo maks.
dwa przedmioty spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski); uwaga: w ramach kierunku biologia przewidywane jest uruchomienie specjalności nauczycielskiej, o ile zgłosi się na nią
co najmniej 20 osób; uwaga: kandydat musi uzyskać na maturze wynik co
najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 40%
z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2
 biologia IzIIz (złożenie wymaganych dokumentów; w przypadku dużej liczby
zgłoszeń – 1. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka,
geografia; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia,
chemia, geografia, informatyka, język polski; 3. nieobowiązkowo maks. dwa
przedmioty spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia,
informatyka, język polski)
 biologia kryminalistyczna I (1. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, matematyka, język obcy,
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biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski; 3. nieobowiązkowo maks.
dwa przedmioty spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski); uwaga: kandydat musi uzyskać na maturze
wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot mógł
być zaliczony do kategorii 1 albo 2
biomonitoring i biotechnologie ekologiczne I (1. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka,
język polski; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski); uwaga:
kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu
na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie
podstawowym, aby przedmiot mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2
biotechnologia III (1. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski; 3. nieobowiązkowo
maks. dwa przedmioty spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski); uwaga: kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub
co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot
mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2
ekomiasto I (1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: matematyka, WOS, biologia, geografia, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka, WOS, biologia, geografia, chemia, informatyka, język obcy, język polski); uwaga: kierunek prowadzony wspólnie
z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym
mikrobiologia III (1. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski; 3. nieobowiązkowo
maks. dwa przedmioty spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski); uwaga: kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub
co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot
mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2
ochrona środowiska III (1. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia,
chemia, geografia, informatyka, język polski); uwaga: kandydat musi uzyskać
na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym
i co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot
mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2
ochrona środowiska IzIIz (złożenie wymaganych dokumentów; w przypadku dużej liczby zgłoszeń – 1. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka,
matematyka, geografia; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, matematyka, język
obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski; 3. nieobowiązkowo
maks. dwa przedmioty spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski)

Wydział Chemii
www.chemia.uni.lodz.pl
 analityka chemiczna III (uwaga: wymagana znajomość języka angielskiego; 1. jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka, matematyka, biologia; 2. język
obcy; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka)
 chemia III (uwaga: wymagana znajomość języka angielskiego; 1. jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka, matematyka, biologia; 2. język obcy; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: chemia, fizyka, matematyka, biologia,
informatyka)
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 chemia IzIIz (uwaga: wymagana znajomość języka angielskiego; złożenie wymaganych dokumentów; w przypadku dużej liczby zgłoszeń – 1. jeden przedmiot
spośród: chemia, fizyka, matematyka, biologia; 2. język obcy; 3. nieobowiązkowo
maks. dwa przedmioty spośród: chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka)
 chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu III (uwaga: wymagana znajomość języka angielskiego; 1. jeden przedmiot
spośród: chemia, fizyka, matematyka, biologia; 2. język obcy; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka)
 chemia materiałów i nanotechnologia III studia inżynierskie 7-semestralne (uwaga: wymagana znajomość języka angielskiego; 1. jeden przedmiot
spośród: chemia, fizyka, matematyka, biologia; 2. język obcy; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
www.eksoc.uni.lodz.pl
 bankowość i finanse cyfrowe III (1. język angielski; 2. matematyka albo
informatyka; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: matematyka,
informatyka, fizyka, geografia, historia, WOS)
 ekonometria i analityka danych III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot
spośród: język angielski, geografia, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks. dwa
przedmioty spośród: język angielski, geografia, informatyka)
 ekonomia III (1. język angielski; 2. jeden przedmiot spośród: matematyka,
geografia, historia, WOS, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka)
 ekonomia IaIIa studia w języku angielskim (uwaga: kandydaci winni znać
język angielski w stopniu zaawansowanym; 1. język angielski; 2. jeden przedmiot
spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka)
 ekonomia IzIIz (złożenie wymaganych dokumentów; w przypadku dużej liczby zgłoszeń – 1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka)
 finanse i biznes międzynarodowy III (1. język angielski; 2. jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks.
dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka)
 finanse i rachunkowość III (1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot
spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks.
dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka)
 finanse i rachunkowość IzIIz (złożenie wymaganych dokumentów; w przypadku dużej liczby zgłoszeń – 1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks.
dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka)
 gospodarka przestrzenna III (1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, WOS,
informatyka)
 informatyka ekonomiczna I (1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot
spośród: matematyka, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty
spośród: matematyka, geografia, informatyka, fizyka, WOS)
 inwestycje i nieruchomości III (1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, WOS,
informatyka)
 logistyka I (1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: matematyka,
WOS, historia, geografia, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: matematyka, WOS, historia, geografia, informatyka)
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uniwersytety
 logistyka Iz (złożenie wymaganych dokumentów; w przypadku dużej liczby zgłoszeń – 1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: matematyka, WOS,
historia, geografia, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: matematyka, WOS, historia, geografia, informatyka)
 praca socjalna III (1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: język polski, WOS, historia; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: język polski, WOS, historia)
 praca socjalna IzIIz (złożenie wymaganych dokumentów; w przypadku dużej liczby zgłoszeń – 1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: język
polski, WOS, historia; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: język
polski, WOS, historia)
 socjologia III (1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: język
polski, WOS, historia; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: język
polski, WOS, historia)
 socjologia IzIIz (złożenie wymaganych dokumentów; w przypadku dużej liczby zgłoszeń – 1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: język polski,
WOS, historia; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: język polski,
WOS, historia)
Wydział Filologiczny
www.filolog.uni.lodz.pl
 dziennikarstwo międzynarodowe I (wymagania wstępne – znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1, znajomość literatury polskiej na poziomie matury rozszerzonej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego,
podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej; 1. język angielski albo inny język obcy, jeżeli w kategorii 2.
jest język angielski; 2. język polski albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, drugi język obcy, filozofia, geografia, matematyka); uwaga: wstępna deklaracja wyboru drugiego języka w momencie
składania dokumentów
 dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji III (1. język polski; 2. jeden przedmiot spośród: język obcy, historia, matematyka, biologia,
WOS; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: język obcy, historia,
matematyka, biologia, WOS)
 filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych I (1. język polski
albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej; 2. język obcy nowożytny; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: historia, historia sztuki,
WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, filozofia)
 filologia angielska III (1. język angielski /albo inny język obcy, gdy w kategorii 2. jest język angielski/; 2. język polski /albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej/; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: historia,
WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia)
 filologia germańska III język niemiecki od podstaw lub zaawansowany
(1. język niemiecki albo inny język obcy; 2. język polski albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej, inny niż język wskazany w pkt. 1.; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia); uwaga: wstępna deklaracja wyboru
drugiego języka w momencie składania dokumentów
 filologia hiszpańska z językiem angielskim I (wymagana jest zaawansowana znajomość języka angielskiego i polskiego; 1. język angielski lub język hiszpański; 2. drugi język obcy lub język polski; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: historia, WOS, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński
i kultura antyczna, filozofia, matematyka, geografia); uwaga: nauka języka hiszpańskiego od początku, język angielski zaawansowany; przyjmowane są także osoby z zaawansowaną znajomością języka hiszpańskiego; wstępna deklaracja poziomu języka w momencie składania dokumentów
 filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską III (1. język polski /albo język obcy dla kandydatów z maturą zagraniczną/; 2. język obcy /albo jeden
z przedmiotów kategorii 3 dla kandydatów z maturą zagraniczną oraz dla kan-
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dydatów ze starą maturą/; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród:
język łaciński i kultura antyczna, drugi język obcy, historia, WOS, historia sztuki, filozofia, geografia, matematyka)
filologia polska III (1. język polski; 2. język obcy nowożytny; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki,
WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, matematyka)
filologia romańska III (1. język obcy; 2. język polski albo język rodzimy
w przypadku matury obcojęzycznej; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty
spośród: historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia); uwaga: język francuski od podstaw lub zaawansowany, drugi
język obcy od podstaw lub zaawansowany; wstępna deklaracja wyboru drugiego języka i poziomu języka w momencie składania dokumentów
filologia rosyjska III (wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego
na poziomie zaawansowanym albo innego języka obcego na poziomie co najmniej
B1, znajomość literatury polskiej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej; 1. język obcy; 2. język polski albo język rodzimy
w przypadku matury obcojęzycznej; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty
spośród: historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, geografia, filozofia, drugi język obcy)
filologia słowiańska III (1. język obcy; 2. język polski albo język rodzimy
w przypadku matury obcojęzycznej; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty
spośród: historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, WOS, drugi
język obcy, filozofia)
filologia włoska III (wymagania wstępne: znajomość literatury polskiej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej; nie jest wymagana znajomość języka włoskiego; 1. język obcy; 2. język polski albo język
rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: drugi język obcy, historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna,
filozofia, geografia, matematyka); uwaga: nauka języka włoskiego od podstaw
w grupie początkującej lub średnio zaawansowanej
informacja w środowisku cyfrowym I (1. język polski; 2. język obcy; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: drugi język obcy, historia, WOS,
informatyka, matematyka)
kulturoznawstwo I (1. język polski albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej; 2. język obcy nowożytny; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia)
lingwistyka dla biznesu I (1. język angielski; 2. jeden przedmiot spośród: język polski, drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: drugi język obcy, historia, matematyka, WOS, geografia, informatyka); uwaga: planowane 3 grupy językowe;
wstępna deklaracja wyboru drugiego języka w momencie składania dokumentów
logopedia z audiologią I (I etap: egzamin wstępny sprawdzający predyspozycje niezbędne do wykonywania zawodu logopedy; uwaga: negatywny wynik egzaminu wstępnego uniemożliwia przyjęcie na studia; II etap: 1. język polski; 2. język obcy nowożytny; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: biologia,
fizyka, matematyka)
nowe media i kultura cyfrowa I (1. język polski /albo rodzimy w przypadku
matury obcojęzycznej/; 2. język obcy nowożytny; 3. nieobowiązkowo maks. dwa
przedmioty spośród: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, WOS)
produkcja teatralna i organizacja widowisk I (1. język polski albo język
rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej; 2. język obcy nowożytny; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: historia, historia sztuki, WOS, język
łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia)
studia polskie z językiem angielskim I (1. język angielski; 2. drugi nowożytny język obcy /w przypadku matur zagranicznych także język rodzimy oraz ję-
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Uniwersytet Łódzki
zyk polski zdawany jako obcy/; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: nowożytny język obcy /inny niż język angielski oraz język wskazany jako
drugi nowożytny język obcy/, historia, geografia, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka)
 studia polsko-niemieckie I (wymagania wstępne: znajomość języka polskiego na poziomie min. B2 dla studentów rekrutowanych w UŁ, znajomość języka
niemieckiego na poziomie min. B1 dla studentów rekrutowanych w UŁ i na poziomie min. C1 dla studentów rekrutowanych w UR; 1. język niemiecki /albo język polski lub inny język obcy, jeżeli w kategorii 2. jest język niemiecki/; 2. język
polski /albo język niemiecki w przypadku matury obcojęzycznej; uwaga: wymagana znajomość języka polskiego/; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty
spośród: historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia); uwaga: studia prowadzone wspólnie przez UŁ i Uniwersytet
w Ratyzbonie
 twórcze pisanie I (1. język polski albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej; 2. język obcy nowożytny; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty
spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia)
Wydział Filozoficzno-Historyczny
www.wydzfilhist.uni.lodz.pl
 archeologia III (1. język polski lub inny przedmiot zdawany na maturze; 2.
język polski lub inny przedmiot zdawany na maturze; 3. nieobowiązkowo maks.
dwa przedmioty spośród: dowolne przedmioty zdawane na maturze)
 e-historia Iz (1. jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia, język polski,
matematyka, język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny; 3. nieobowiązkowo maks.
dwa przedmioty spośród: drugi język obcy nowożytny, historia sztuki, język łaciński
i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, etyka, informatyka)
 etnologia i antropologia kulturowa III (1. jeden przedmiot spośród: język polski, język obcy nowożytny, historia, geografia, matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: język polski, język obcy nowożytny, historia, geografia, matematyka; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: geografia, historia, historia
sztuki, matematyka, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej)
 filozofia III (1. jeden przedmiot spośród: język polski, matematyka, historia,
biologia; 2. język obcy nowożytny; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: fizyka, WOS, filozofia, historia sztuki)
 historia III (1. jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia, język polski,
matematyka, język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: historia, WOS,
geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny; 3. nieobowiązkowo
maks. dwa przedmioty spośród: drugi język obcy nowożytny, historia sztuki, język
łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, etyka, informatyka)
 historia sztuki III (1. jeden przedmiot spośród: język polski, historia, historia
sztuki; 2. jeden przedmiot spośród: język polski, język obcy nowożytny; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: język polski, język obcy /inny niż w kat. 2,
może być język łaciński/, historia, historia sztuki, geografia, matematyka)
 okcydentalistyka I (1. jeden przedmiot spośród: język polski, historia, WOS,
geografia, filozofia, historia sztuki; 2. jeden przedmiot spośród: język polski, język obcy nowożytny; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: matematyka, biologia, filozofia, historia sztuki, geografia)
 wojskoznawstwo III (1. jeden przedmiot spośród: historia, WOS, język polski, geografia, matematyka, język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród:
historia, WOS, język polski, geografia, matematyka, język obcy nowożytny; 3.
nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: drugi język obcy nowożytny, geografia, etyka, chemia, fizyka, informatyka)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
www.wfis.uni.lodz.pl
 fizyka III (1. jeden przedmiot spośród: fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia; 2. język obcy; 3. nieobowiązkowo maks. dwa
przedmioty spośród: fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, che-
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mia, biologia, geografia)
 informatyka III studia 3,5-letnie inżynierskie (1. jeden przedmiot spośród:
informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia; 2. język obcy; 3.
nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia)
 informatyka IzIIz studia 3,5-letnie inżynierskie (złożenie wymaganych dokumentów; w przypadku dużej liczby zgłoszeń – 1. jeden przedmiot spośród: informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia; 2. język obcy; 3.
nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia)
Wydział Matematyki i Informatyki
www.math.uni.lodz.pl
 analiza danych III studia 3,5-letnie inżynierskie lub 3-letnie licencjackie
(1. matematyka albo informatyka; 2. jeden przedmiot spośród: informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny; 3. nieobowiązkowo
maks. dwa przedmioty spośród: informatyka, matematyka, fizyka z astronomią,
fizyka, język obcy nowożytny, chemia)
 analiza danych IzIIz studia 3,5-letnie inżynierskie lub 3-letnie licencjackie (1. matematyka albo informatyka; 2. jeden przedmiot spośród: informatyka,
matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny, chemia)
 informatyka III (1. matematyka albo informatyka; 2. jeden przedmiot spośród: informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny, chemia); uwaga: wyboru
specjalności Computer Science /informatyka ogólna/ kandydaci dokonują
podczas rekrutacji; wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 informatyka IzIIz (1. matematyka albo informatyka; 2. jeden przedmiot spośród: informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny, chemia)
 matematyka III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: informatyka,
fizyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny; 3. nieobowiązkowo maks. dwa
przedmioty spośród: informatyka, fizyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny, chemia); uwaga: wyboru specjalności Financial Mathematics /matematyka finansowa/ kandydaci dokonują podczas rekrutacji; wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 matematyka IzIIz (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: informatyka, fizyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny; 3. nieobowiązkowo maks.
dwa przedmioty spośród: informatyka, fizyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny, chemia)
Wydział Nauk Geograficznych
www.geo.uni.lodz.pl
 geografia III (1. geografia; 2. jeden przedmiot spośród: język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia; 3. nieobowiązkowo maks.
dwa przedmioty spośród: język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia)
 geoinformacja III (1. jeden przedmiot spośród: geografia, matematyka, informatyka, fizyka; 2. jeden przedmiot spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy; 3. nieobowiązkowo maks.
dwa przedmioty spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka,
fizyka, język polski, język obcy)
 geomonitoring I (1. geografia; 2. jeden przedmiot spośród: język polski, język
obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia; 3. nieobowiązkowo
maks. dwa przedmioty spośród: język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia)
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uniwersytety
 gospodarka przestrzenna I 3-letnie studia licencjackie lub 3,5-letnie inżynierskie (1. jeden przedmiot spośród: geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, język obcy; 2. jeden przedmiot spośród: geografia, matematyka, język obcy, historia, WOS, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty
spośród: geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, język obcy)
 turystyka i rekreacja I (1. geografia; 2. język obcy; 3. nieobowiązkowo maks.
dwa przedmioty spośród: historia, WOS, matematyka, informatyka, język polski); uwaga: kandydaci powinni posługiwać się językiem angielskim co najmniej na poziomie B1 oraz posiadać dobry stan zdrowia, umożliwiający
zwiększoną aktywność fizyczną oraz naukę pływania
Wydział Nauk o Wychowaniu
www.wnow.uni.lodz.pl
 pedagogika III (1. jeden przedmiot spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, geografia; 2. język obcy /nowożytny/; 3. nieobowiązkowo
maks. dwa przedmioty spośród: język polski, matematyka, biologia, historia,
WOS, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, fizyka,
chemia); uwaga: od IV semestru studia będą realizowane w ramach specjalności, których wykaz będzie corocznie podawany do wiadomości
 pedagogika IzIIz (złożenie wymaganych dokumentów; w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – 1. jeden przedmiot spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, geografia; 2. język obcy /nowożytny/; 3. nieobowiązkowo
maks. dwa przedmioty spośród: język polski, matematyka, biologia, historia,
WOS, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, fizyka,
chemia); uwaga: od IV semestru studia będą realizowane w ramach specjalności, których wykaz będzie corocznie podawany do wiadomości
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M (1. jeden przedmiot spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, geografia; 2. język obcy
/nowożytny/; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: język polski,
matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, fizyka, chemia)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Mz (złożenie wymaganych
dokumentów; w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – 1. jeden przedmiot spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, geografia; 2. język obcy
/nowożytny/; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: język polski,
matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, fizyka, chemia)
 pedagogika sportu I (1. jeden przedmiot spośród: język polski, matematyka,
biologia, historia, WOS, geografia; 2. język obcy /nowożytny/; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: język polski, matematyka, biologia, historia,
WOS, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, fizyka,
chemia); uwaga: do e-rekrutacji na kierunek pedagogika sportu mogą przystąpić kandydaci, którzy mają na świadectwie ukończenia szkoły średniej ocenę z wychowania fizycznego; osoby z przyczyn zdrowotnych zwolnione z wychowania fizycznego nie będą kwalifikowane; kandydaci powinni posiadać
dobry stan zdrowia, umożliwiający zwiększoną aktywność fizyczną; uwaga:
rekrutacja na kierunek odbędzie się w przypadku nieutworzenia kierunku
studiów: Wychowanie fizyczne i zdrowotne – studia I stopnia
 psychologia M (1. jeden przedmiot spośród: język polski, biologia, matematyka; 2. język obcy /nowożytny/; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, informatyka, fizyka, chemia); uwaga: od IV roku studia będą realizowane
w ramach specjalizacji, których wykaz będzie corocznie podawany do wiadomości
 psychologia Mz (złożenie wymaganych dokumentów; w przypadku dużej liczby
zgłoszeń – 1. jeden przedmiot spośród: język polski, biologia, matematyka; 2. język
obcy /nowożytny/; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: język polski,
matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, informatyka, fizyka, chemia); uwaga: od IV roku studia będą realizowane w ramach specjalizacji, których wykaz będzie corocznie podawany do wiadomości
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 wychowanie fizyczne i zdrowotne III (1. jeden przedmiot spośród: język
polski, matematyka, biologia, historia, WOS, geografia; 2. język obcy /nowożytny/; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki,
informatyka, fizyka, chemia; uwaga: do e-rekrutacji mogą przystąpić kandydaci,
którzy mają na świadectwie ukończenia szkoły średniej ocenę z wychowania fizycznego; osoby z przyczyn zdrowotnych zwolnione z wychowania fizycznego nie
będą kwalifikowane; kandydaci powinni posiadać dobry stan zdrowia oraz ponadprzeciętny poziom sprawności fizycznej, umożliwiający efektywne uczestnictwo
w zajęciach ze zwiększoną aktywnością fizyczną); uwaga: rekrutacja pod warunkiem uruchomienia kierunku
Wydział Prawa i Administracji
www.wpia.uni.lodz.pl
 administracja III (1. jeden przedmiot spośród: historia, geografia, matematyka, WOS; 2. język polski; dla obywateli polskich lub osób posiadających Kartę
Polaka, którzy zdali egzamin maturalny w innym kraju, język zaliczony na egzaminie maturalnym; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia)
 administracja IzIIz (złożenie wymaganych dokumentów; w przypadku dużej liczby zgłoszeń – 1. jeden przedmiot spośród: historia, geografia, matematyka, WOS; 2. język polski; dla obywateli polskich lub osób posiadających Kartę
Polaka, którzy zdali egzamin maturalny w innym kraju, język zaliczony na egzaminie maturalnym; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia)
 polityka społeczna I (1. jeden przedmiot spośród: historia, geografia, matematyka, WOS; 2. język polski; dla obywateli polskich lub osób posiadających Kartę Polaka, którzy zdali egzamin maturalny w innym kraju, język zaliczony na egzaminie maturalnym; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: język
obcy, matematyka, WOS, geografia, historia)
 prawo M (1. jeden przedmiot spośród: historia, geografia, matematyka; 2. język polski; dla obywateli polskich lub osób posiadających Kartę Polaka, którzy
zdali egzamin maturalny w innym kraju, język zaliczony na egzaminie maturalnym; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: język obcy, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, geografia, historia)
 prawo Mw, Mz (złożenie wymaganych dokumentów; w przypadku dużej liczby
zgłoszeń – 1. jeden przedmiot spośród: historia, geografia, matematyka; 2. język
polski; dla obywateli polskich lub osób posiadających Kartę Polaka, którzy zdali
egzamin maturalny w innym kraju, język zaliczony na egzaminie maturalnym; 3.
nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: język obcy, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, geografia, historia)
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
www.wsmip.uni.lodz.pl
 bezpieczeństwo narodowe I (1. jeden przedmiot spośród: WOS, historia,
geografia, matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: język polski, język obcy
/do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski/; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka)
 International and Political Studies IaIIa (wymagana znajomość języka
angielskiego na poziomie B2; 1. język obcy /do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski/, WOS, historia, geografia, język polski, matematyka,
historia sztuki; 2. jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia, matematyka, język obcy /do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski/,
język polski, historia sztuki; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród:
geografia, historia, WOS, historia sztuki, język polski, filozofia, informatyka)
 International Marketing Ia (wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym; 1. jeden przedmiot spośród: język polski, język
obcy /do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, francuski/; 2. jeden
przedmiot spośród: historia, WOS, geografia, matematyka; 3. nieobowiązkowo
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maks. dwa przedmioty spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia,
informatyka)
międzynarodowe studia kulturowe III (1. jeden przedmiot spośród: język obcy /do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski/, język
polski, historia sztuki; 2. jeden przedmiot spośród: język polski, filozofia, historia, WOS, geografia, historia sztuki; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty
spośród: geografia, historia, WOS, historia sztuki, język polski, filozofia, informatyka, historia muzyki)
politologia III (1. jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia, matematyka; 2. język obcy /do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski/ albo język polski; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka)
stosunki międzynarodowe III (1. język obcy /do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski/; 2. jeden przedmiot spośród: historia, WOS,
geografia, matematyka; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka)
studia azjatyckie I (1. jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia, język polski, matematyka; 2. język obcy /do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski/; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka)

Wydział Zarządzania
www.zarzadzanie.uni.lodz.pl
 analityka biznesu I (1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks. dwa
przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka,
biologia, chemia)
 analityka biznesu Iz (1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks. dwa
przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka,
biologia, chemia); uwaga: nabór na niestacjonarne studia I stopnia na Wydział
Zarządzania prowadzony jest na grupy kierunków: 1. grupa kierunków Zarządzanie – kierunki: Analityka biznesu, Marketing, Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, Zarządzanie, Zarządzanie miastem, Zarządzanie zasobami ludzkimi; 2. grupa kierunków Finanse i Rachunkowość – kierunki:
Rachunkowość, Finanse i inwestycje; wybór kierunku nastąpi do końca pierwszego roku studiów
 automatyzacja procesów biznesowych – BPA I (1. język angielski; 2. jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, informatyka, język obcy nowożytny; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia)
 Business Management IaIIa (wymagana znajomość języka angielskiego
na poziomie zaawansowanym; 1. język angielski; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, język obcy nowożytny; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia,
WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia)
 cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie I (1. język obcy nowożytny; 2.
jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, fizyka; 3. nieobowiązkowo
maks. dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia)
 finanse i inwestycje I (1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród:
matematyka, geografia, historia, informatyka, WOS; 3. nieobowiązkowo maks.
dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia)
 finanse i inwestycje Iz (1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród:
matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks.
dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia); uwaga: nabór na niestacjonarne studia I stopnia na Wydział Zarządzania prowadzony jest na grupy kierunków: 1. grupa kierunków
Zarządzanie – kierunki: Analityka biznesu, Marketing, Przedsiębiorczość i za-
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rządzanie innowacjami, Zarządzanie, Zarządzanie miastem, Zarządzanie zasobami ludzkimi; 2. grupa kierunków Finanse i Rachunkowość – kierunki: Rachunkowość, Finanse i inwestycje; wybór kierunku nastąpi do końca pierwszego roku studiów
 logistyka I, Iz (1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks. dwa
przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia)
 Management and Finance Ia (wymagana znajomość języka angielskiego
na poziomie zaawansowanym; 1. język angielski; 2. jeden przedmiot spośród:
geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS, język obcy nowożytny; 3.
nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia)
 marketing I (1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia)
 marketing Iz (1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia); uwaga: nabór na niestacjonarne studia I stopnia na Wydział
Zarządzania prowadzony jest na grupy kierunków: 1. grupa kierunków Zarządzanie – kierunki: Analityka biznesu, Marketing, Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, Zarządzanie, Zarządzanie miastem, Zarządzanie zasobami ludzkimi; 2. grupa kierunków Finanse i Rachunkowość – kierunki:
Rachunkowość, Finanse i inwestycje; wybór kierunku nastąpi do końca pierwszego roku studiów
 przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami I (1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia)
 przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami Iz (1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia); uwaga: nabór
na niestacjonarne studia I stopnia na Wydział Zarządzania prowadzony jest
na grupy kierunków: 1. grupa kierunków Zarządzanie – kierunki: Analityka
biznesu, Marketing, Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, Zarządzanie, Zarządzanie miastem, Zarządzanie zasobami ludzkimi; 2. grupa kierunków Finanse i Rachunkowość – kierunki: Rachunkowość, Finanse i inwestycje; wybór kierunku nastąpi do końca pierwszego roku studiów
 rachunkowość I (1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, WOS; 3. nieobowiązkowo maks. dwa
przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka,
biologia, chemia)
 rachunkowość Iz (1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks. dwa
przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka,
biologia, chemia); uwaga: nabór na niestacjonarne studia I stopnia na Wydział
Zarządzania prowadzony jest na grupy kierunków: 1. grupa kierunków Zarządzanie – kierunki: Analityka biznesu, Marketing, Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, Zarządzanie, Zarządzanie miastem, Zarządzanie zasobami ludzkimi; 2. grupa kierunków Finanse i Rachunkowość – kierunki:
Rachunkowość, Finanse i inwestycje; wybór kierunku nastąpi do końca pierwszego roku studiów
 zarządzanie III (1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks. dwa
przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka,
biologia, chemia)
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uniwersytety
 zarządzanie IzIIz (1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks. dwa
przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka,
biologia, chemia); uwaga: nabór na niestacjonarne studia I stopnia na Wydział
Zarządzania prowadzony jest na grupy kierunków: 1. grupa kierunków Zarządzanie – kierunki: Analityka biznesu, Marketing, Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, Zarządzanie, Zarządzanie miastem, Zarządzanie zasobami ludzkimi; 2. grupa kierunków Finanse i Rachunkowość – kierunki:
Rachunkowość, Finanse i inwestycje; wybór kierunku nastąpi do końca pierwszego roku studiów
 zarządzanie miastem I (1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród:
matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks.
dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia)
 zarządzanie miastem Iz (1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka; 3. nieobowiązkowo
maks. dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia); uwaga: nabór na niestacjonarne studia I stopnia na Wydział Zarządzania prowadzony jest na grupy kierunków: 1. grupa
kierunków Zarządzanie – kierunki: Analityka biznesu, Marketing, Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, Zarządzanie, Zarządzanie miastem, Zarządzanie zasobami ludzkimi; 2. grupa kierunków Finanse i Rachunkowość
– kierunki: Rachunkowość, Finanse i inwestycje; wybór kierunku nastąpi
do końca pierwszego roku studiów
 zarządzanie zasobami ludzkimi I (1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot
spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka; 3. nieobowiązkowo
maks. dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka,
fizyka, biologia, chemia)
 zarządzanie zasobami ludzkimi Iz (1. język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka; 3. nieobowiązkowo maks. dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, WOS,
informatyka, fizyka, biologia, chemia); uwaga: nabór na niestacjonarne studia I stopnia na Wydział Zarządzania prowadzony jest na grupy kierunków: 1.
grupa kierunków Zarządzanie – kierunki: Analityka biznesu, Marketing,
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, Zarządzanie, Zarządzanie miastem, Zarządzanie zasobami ludzkimi; 2. grupa kierunków Finanse i Rachunkowość – kierunki: Rachunkowość, Finanse i inwestycje; wybór kierunku nastąpi do końca pierwszego roku studiów
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uwaga: za studia realizowane w językach obcych mogą być pobierane opłaty
 administracja III, InIIn (trzy przedmioty spośród: chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka,
WOS); uwaga: studia stacjonarne prowadzone również w Filii w Ełku
 administracja i cyfryzacja I (trzy przedmioty spośród: chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS)
 analityka i zarządzanie publiczne I, In (trzy przedmioty spośród: geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS)
 analiza i kreowanie trendów III (trzy przedmioty spośród: geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS)
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 architektura krajobrazu III (trzy przedmioty spośród: biologia, chemia, geografia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka)
 bezpieczeństwo i certyfikacja żywności I (trzy przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, matematyka)
 bezpieczeństwo narodowe III, InIIn (trzy przedmioty spośród: geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS)
 bezpieczeństwo wewnętrzne III, InIIn (trzy przedmioty spośród:
chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS); uwaga: studia stacjonarne prowadzone również
w Filii w Ełku
 bioinżynieria produkcji żywności I zakresy kształcenia: gospodarka żywnościowa, kształtowanie jakości i bezpieczeństwo w produkcji żywności (trzy
przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy
nowożytny, język polski, matematyka)
 biologia III zakres kształcenia: biologia stosowana (trzy przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, matematyka)
 biologia Ia studia w języku angielskim; zakres kształcenia: biologia stosowana (trzy przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, matematyka)
 biotechnologia III (trzy przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, matematyka)
 budownictwo III, InIIn (trzy przedmioty spośród: chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka)
 chemia I zakresy kształcenia: analityka i diagnostyka chemiczna, chemia stosowana (trzy przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka)
 dietetyka I (trzy przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, matematyka)
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna III zakresy kształcenia: dokumentalistyka medialna, nowe media (trzy przedmioty spośród: geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS)
 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych III (egzaminy
praktyczne z rysunku i malarstwa; do konkursu świadectw przystępują kandydaci z oceną co najmniej dostateczną z egzaminów praktycznych; trzy przedmioty
spośród: biologia, historia, historia sztuki, geografia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka)
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej III (egzaminy praktyczne: sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie oraz sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych; do konkursu świadectw przystępują kandydaci z oceną co najmniej dostateczną,
do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci
z oceną co najmniej dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie; trzy przedmioty spośród: biologia, historia, historia sztuki, język polski, język
obcy nowożytny, matematyka)
 ekonomia III, InIIn (trzy przedmioty spośród: geografia, historia, język
polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS)
 energetyka I, In (trzy przedmioty spośród: chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka)
 filologia angielska III (język polski, język angielski oraz jeden przedmiot spośród: historia, geografia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka)
 filologia angielska w zakresie nauczania języka III (język polski, język
angielski oraz jeden przedmiot spośród: historia, geografia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka)
 filologia germańska III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, geografia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka)
 filologia polska III zakresy kształcenia: nauczanie języka polskiego, wiedza o kulturze (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród:
filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna)
 filologia rosyjska III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, geografia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka)
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 filozofia III (trzy przedmioty spośród: filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS)
 gastronomia i sztuka kulinarna III (trzy przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy nowożytny, matematyka)
 geodezja i kartografia III, InIIn zakresy kształcenia: geodezja i geoinformatyka /tylko na I/, geodezja i szacowanie nieruchomości (trzy przedmioty spośród: chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka)
 geodezja i kartografia IaIIa studia w języku angielskim; specjalność: geodezja i geoinformatyka (trzy przedmioty spośród: chemia, fizyka i astronomia,
geografia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka)
 geoinformatyka I zakres kształcenia: zdalne systemy pomiarowe (trzy przedmioty spośród: chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy
nowożytny, matematyka)
 gospodarka przestrzenna III zakresy kształcenia: doradztwo na rynku
nieruchomości, planowanie i inżynieria przestrzenna, urbanistyka (trzy przedmioty spośród: chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy
nowożytny, matematyka)
 historia III zakresy kształcenia: historia, nauczanie historii i WOS-u (trzy
przedmioty spośród: geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS)
 ichtiologia i akwakultura I (trzy przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka
i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka)
 informatyka III, InIIn zakresy kształcenia: inżynieria systemów informatycznych, informatyka ogólna (trzy przedmioty spośród: chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka)
 inżynieria środowiska III zakres kształcenia: inżynieria komunalna (trzy
przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka)
 inżynieria środowiska IaIIa studia w języku angielskim; zakres kształcenia: inżynieria środowiskowa (trzy przedmioty spośród: chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka)
 kierunek lekarski M (biologia, chemia oraz fizyka i astronomia lub matematyka)
 kierunek lekarski Ma studia w języku angielskim (język angielski P lub R,
biologia R oraz jeden przedmiot /R/ spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka)
 kryminologia I, In (trzy przedmioty spośród: chemia, fizyka i astronomia,
geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, WOS)
 leśnictwo I zakres kształcenia: gospodarka leśna (trzy przedmioty spośród:
biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka)
 lingwistyka w biznesie III (trzy przedmioty spośród: geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS)
 logopedia III (test predyspozycji: rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy – ocena wymowy i słuchu; uwaga:
do konkursu świadectw mogą przystąpić wyłącznie osoby, które zaliczyły test predyspozycji; trzy przedmioty spośród: biologia, fizyka i astronomia, historia, język
polski, język obcy nowożytny, WOS)
 matematyka III zakresy kształcenia: nauczanie matematyki, matematyka
finansowo-ubezpieczeniowa (trzy przedmioty spośród: chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka)
 mechanika i budowa maszyn III, InIIn (trzy przedmioty spośród: chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka)
 mechatronika III, InII (trzy przedmioty spośród: chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka)
 mikrobiologia III (trzy przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, matematyka)
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 nauki o rodzinie III zakresy kształcenia: mediacja rodzinna, coaching i tutoring rodzinny (trzy przedmioty spośród: filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS)
 ochrona środowiska III zakres kształcenia: kształtowanie środowiska
(trzy przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język
obcy nowożytny, język polski, matematyka)
 pedagogika III, InIIn zakres kształcenia: doradztwo zawodowe i personalne, pedagogika opiekuńcza, pedagogika szkolna z animacją kulturalną (trzy przedmioty spośród: filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M, Mn (trzy przedmioty
spośród: filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język
polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS); uwaga: studia stacjonarne prowadzone również w Filii w Ełku
 pedagogika specjalna M, Mn zakresy kształcenia: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukacja i terapia osób ze
spektrum autyzmu, pedagogika resocjalizacyjna (trzy przedmioty spośród:
filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS)
 pielęgniarstwo III (trzy przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, matematyka); uwaga: studia prowadzone również w Filii w Ełku
 politologia III (trzy przedmioty spośród: geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS)
 politologia IaIIa studia w języku angielskim; zakres kształcenia: stosunki
międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywa (trzy przedmioty spośród: geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS)
 położnictwo I (trzy przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia,
język obcy nowożytny, matematyka)
 praca socjalna III, InIIn (trzy przedmioty spośród: filozofia, geografia,
historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny,
matematyka, WOS)
 prawo M, Mn (trzy przedmioty spośród: chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS)
 psychologia M zakresy kształcenia: psychologia kliniczna i zdrowia, psychologia wychowawcza i szkolna (trzy przedmioty spośród: biologia, chemia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS)
 ratownictwo medyczne I (trzy przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka
i astronomia, język obcy nowożytny, matematyka)
 rolnictwo III, InIIn zakresy kształcenia: agrobiznes, produkcja rolnicza (trzy przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia,
język obcy nowożytny, język polski, matematyka)
 socjologia I zakresy kształcenia: socjologia nowych mediów, socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego (trzy przedmioty spośród: filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS)
 technologia żywności i żywienie człowieka III, InIIn zakresy
kształcenia /tylko I/: bezpieczeństwo żywności, technologia mięsa, technologia mleczarska, technologia produktów roślinnych, żywienie człowieka (trzy przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia,
język obcy nowożytny, matematyka)
 technologia żywności i żywienie człowieka IaIIa studia w języku angielskim; specjalność: technologia mleczarska (trzy przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, matematyka)
 teologia M zakres kształcenia: formacja kapłańska (trzy przedmioty spośród:
filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język
obcy nowożytny, matematyka, WOS)
 teologia M zakresy kształcenia: nauczanie religii, teologia (trzy przedmioty
spośród: filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS)
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 turystyka i rekreacja III (trzy przedmioty spośród: biologia, geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS)
 weterynaria M (trzy przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia,
język obcy nowożytny, matematyka)
 weterynaria Ma studia w języku angielskim (trzy przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, matematyka)
 wojskoznawstwo I (trzy przedmioty spośród: geografia, historia, język polski,
język obcy nowożytny, matematyka, WOS)
 zarządzanie III, InIIn (trzy przedmioty spośród: geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS)
 zarządzanie i inżynieria produkcji I, In zakres kształcenia: zarządzanie innowacjami (trzy przedmioty spośród: chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka)
 zootechnika III, InIIn zakresy kształcenia: chów i hodowla zwierząt
amatorskich /tylko I/, hodowla i użytkowanie zwierząt, profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni /tylko I/, hodowla koni i jeździectwo /tylko
In/ (trzy przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia,
język obcy nowożytny, język polski, matematyka)
 zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii III (trzy przedmioty spośród:
biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka)

Uniwersytet Opolski
45-040 Opole, pl. Kopernika 11
tel. 77 541 59 03 do 05
fax 77 454 10 05, 77 541 59 00
www.uni.opole.pl
e-mail: rektorat@uni.opole.pl
Wydział Chemii
www.chemia.uni.opole.pl
 chemia III (przedmiot do wyboru: chemia, matematyka, fizyka lub biologia)
 farmacja M (chemia R oraz biologia R lub fizyka R)

 English Philology IaIIa, InaIIna (język angielski, dowolny przedmiot
zdawany na maturze z wyjątkiem języka angielskiego)
 filologia polska III (język polski oraz jeden przedmiot spośród: język obcy,
historia, historia sztuki, WOS, historia muzyki, wiedza o tańcu, język łaciński
i kultura antyczna)
 filologia romańska od podstaw I (język polski, język obcy)
 Game Studies III (język polski oraz jeden przedmiot spośród: język obcy, historia, historia sztuki, WOS, historia muzyki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna)
 Germanistik I studia w języku niemieckim (język polski, język niemiecki)
 język angielski w turystyce I (język angielski, dowolny przedmiot zdawany
na maturze z wyjątkiem języka angielskiego)
 język biznesu III (język polski, język obcy)
 język polski od podstaw z językiem niemieckim I (język ojczysty dla kandydata, język obcy dla kandydata)
 lingwistyka stosowana I (język polski, język angielski)
 logopedia z językiem polskim jako obcym I (język polski oraz jeden przedmiot spośród: język obcy, historia, historia sztuki, WOS, historia muzyki, wiedza
o tańcu, język łaciński i kultura antyczna)
Wydział Lekarski
www.im.wmnoz.uni.opole.pl
 kierunek lekarski M, Mn (biologia R oraz chemia R lub fizyka R)
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
www.wmfi.uni.opole.pl
 analiza danych i metody pomiarowe III (przedmioty do wyboru: fizyka,
matematyka lub informatyka);
 fizyka III (przedmioty do wyboru: fizyka, matematyka lub informatyka)
 informatyka III studia inżynierskie (informatyka lub matematyka)
 matematyka III (matematyka, fizyka, informatyka)
 optyka okularowa z elementami optometrii I (przedmioty do wyboru: fizyka, matematyka lub informatyka)
 studia nauczycielskie – fizyka i matematyka III (przedmioty do wyboru: fizyka, matematyka lub informatyka); uwaga: rekrutacja po uzyskaniu zgodny MEiN

Wydział Ekonomiczny
www.ekon.uni.opole.pl
 ekonomia III, InIIn (matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot
do wyboru: geografia, WOS, historia lub język polski)
 ekonomia IaIIa studia inżynierskie; specjalność: International Business
(matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru: geografia, WOS, historia lub język polski; uwaga: wymagana udokumentowana znajomość języka
angielskiego na poziomie B2)
 finanse i rachunkowość III, InIIn (matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru: geografia, WOS, historia lub język polski)
 gospodarka przestrzenna III studia inżynierskie (matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru: geografia, WOS, historia lub język polski)
 logistyka I (matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru: geografia, WOS, historia lub język polski)
 zarządzanie III (matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru:
geografia, WOS, historia lub język polski)

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
www.wnopiks.uni.opole.pl
 bezpieczeństwo międzynarodowe I (język polski, dowolny przedmiot zdawany na maturze z wyjątkiem języka polskiego)
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna I (język polski, dowolny przedmiot
zdawany na maturze z wyjątkiem języka polskiego)
 politologia III (język polski, dowolny przedmiot zdawany na maturze z wyjątkiem języka polskiego)
 public relations III (język polski, dowolny przedmiot zdawany na maturze
z wyjątkiem języka polskiego)
 stosunki międzynarodowe III (język polski, dowolny przedmiot zdawany
na maturze z wyjątkiem języka polskiego)
 zarządzanie publiczne I profil praktyczny (język polski, dowolny przedmiot
zdawany na maturze z wyjątkiem języka polskiego)

Wydział Filologiczny
www.wfil.uni.opole.pl
 dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej I (język polski, język obcy)
 edytorstwo I (język polski i przedmiot do wyboru: język obcy, historia, historia
sztuki, WOS, historia muzyki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna)
 English in Public Communication Ia (język angielski, dowolny przedmiot
zdawany na maturze z wyjątkiem języka angielskiego)

Wydział Nauk o Zdrowiu
 dietetyka I, In (średnia ocen z trzech dowolnie wskazanych przedmiotów
z części pisemnej egzaminu maturalnego)
 fizjoterapia M, Mn (średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych
w części pisemnej na egzaminie maturalnym)
 kosmetologia III (średnia ocen z trzech dowolnie wskazanych przedmiotów
z części pisemnej egzaminu maturalnego);
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 pielęgniarstwo III (średnia ocen z trzech dowolnie wskazanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego)
 położnictwo III (średnia ocen z trzech dowolnie wskazanych przedmiotów
z części pisemnej egzaminu maturalnego)
Wydział Nauk Społecznych
www.whp.uni.opole.pl
 coaching filozoficzny I (język polski, dowolny przedmiot zdawany na maturze
z wyjątkiem języka polskiego)
 design i komunikacja społeczna I (język polski, dowolny przedmiot zdawany na maturze z wyjątkiem języka polskiego)
 filozofia I (język polski, dowolny przedmiot zdawany na maturze z wyjątkiem
języka polskiego)
 historia III (język polski, dowolny przedmiot zdawany na maturze z wyjątkiem języka polskiego)
 historia i teraźniejszość I studia dla osób 40+ (język polski, dowolny przedmiot zdawany na maturze z wyjątkiem języka polskiego)
 muzykologia III (rozmowa kwalifikacyjna – autoprezentacja: muzyczne zainteresowania kandydata, kwalifikacje w zakresie muzyki /np. ukończone szkoły,
odbyte kursy muzyczne, gra na instrumentach, śpiew, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, działalność muzyczna przy kościołach lub innych ośrodkach
kultury, zdobyte nagrody i wyróżniania w zakresie muzyki lub szeroko pojętej kultury/; elementem kwalifikacyjnym będzie też zaprezentowanie umiejętności gry
na fortepianie lub organach, sprawdzenie ogólnych predyspozycji słuchowych;
kandydaci, którzy nie uczyli się dotąd muzyki w szkolnictwie państwowym winni
przygotować krótką wypowiedź /ok. 5 min./ na wybrany przez siebie temat z zakresu muzyki)
 pedagogika III, InIIn (język polski, dowolny przedmiot zdawany na maturze z wyjątkiem języka polskiego)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M, Mn (język polski, dowolny przedmiot zdawany na maturze z wyjątkiem języka polskiego)
 pedagogika specjalna M (język polski, dowolny przedmiot zdawany na maturze z wyjątkiem języka polskiego)
 praca socjalna III, InIIn (język polski, dowolny przedmiot zdawany
na maturze z wyjątkiem języka polskiego);
 psychologia M, Mn (język polski, dowolny przedmiot zdawany na maturze
z wyjątkiem języka polskiego)
 socjologia III (język polski, dowolny przedmiot zdawany na maturze z wyjątkiem języka polskiego)
 Uniwersyteckie Studia Humanistyczne: Historia – Filozofia – Muzyka I (język polski, dowolny przedmiot zdawany na maturze z wyjątkiem języka
polskiego)
 wiedza o teatrze i filmie I (język polski, dowolny przedmiot zdawany na maturze z wyjątkiem języka polskiego); uwaga: rekrutacja po uzyskaniu zgodny
MEiN
Wydział Prawa i Administracji
www.prawo.uni.opole.pl
 administracja III, InIIn (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot
do wyboru: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia, fizyka)
 bezpieczeństwo wewnętrzne III, InIIn (język polski, język obcy oraz
jeden przedmiot do wyboru: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia,
biologia, fizyka)
 obsługa biznesu I profil praktyczny (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia, fizyka)
 prawo M, Mn (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia, fizyka)
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Wydział Przyrodniczo-Techniczny
www.wpt.uni.opole.pl
 architektura krajobrazu I studia inżynierskie (konkurs prac plastycznych
kandydata /teczka – 3 prace rysunkowe i malarskie oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka, język obcy)
 biologia III (1. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, geografia, język obcy, informatyka, matematyka, chemia, fizyka)
 biotechnologia III studia inżynierskie (1. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, informatyka, matematyka, fizyka; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, informatyka, matematyka, fizyka, język obcy)
 biotechnologia medyczna III, InIIn (1. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, informatyka, matematyka, fizyka; 2. jeden przedmiot spośród:
biologia, chemia, informatyka, matematyka, fizyka, język obcy)
 inżynieria środowiska III studia 3,5-letnie inżynierskie (do wyboru przedmiot: matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, informatyka i język obcy)
 ochrona środowiska III (1. jeden przedmiot spośród: biologia, geografia,
chemia, matematyka, fizyka; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, język obcy,
matematyka, geografia, chemia, fizyka)
 rolnictwo I studia 3,5-letnie inżynierskie (1. jeden przedmiot spośród: biologia, geografia, chemia, matematyka, fizyka; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, język obcy, matematyka, informatyka, geografia, chemia, fizyka)
Wydział Sztuki
www.ws.uni.opole.pl
 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych III (przegląd cyfrowej dokumentacji prac- min 15, a max 30 prac z zakresu rysunku/malarstwa /min. 5
szt., max 15 szt./ oraz grafiki, grafiki cyfrowej, fotografii, projektowania graficznego,
rzeźby, animacji, wideo i inne /max 15 szt./ lub egzamin praktyczny /wyboru formy
kwalifikacji dokona komisja rekrutacyjna na początku rejestracji kandydatów/)
Wydział Teologiczny
www.wt.uni.opole.pl
 orientalistyka chrześcijańska I (język polski, dowolny przedmiot zdawany
na maturze z wyjątkiem języka polskiego)
 teologia M (język polski, dowolny przedmiot zdawany na maturze z wyjątkiem
języka polskiego)

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
61-712 Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
tel. c. 61 829 40 00
www.amu.edu.pl
https://rekrutacja.amu.edu.pl
 administracja III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: historia, matematyka, WOS)
 administracja IzII, InII (złożenie wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc)
 akustyka III specjalność: protetyka słuchu i ochrona przed hałasem (P lub
R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka
i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia, geografia)
 akustyka IzIIz specjalność: protetyka słuchu (P lub R – język polski, język
obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia, geografia)
 archeologia III (P lub R – matematyka, język polski, język obcy nowożytny,
dowolny przedmiot inny niż wskazane)
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 astronomia III (P lub R – język polski, język angielski lub język obcy nowożytny inny niż j. angielski oraz jeden przedmiot spośród: fizyka i astronomia lub
fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia, geografia)
 bałkanistyka III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny)
 bezpieczeństwo narodowe III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: WOS, historia, dowolny przedmiot inny niż
wskazane)
 bezpieczeństwo narodowe IzIIz (złożenie wymaganych dokumentów
do wypełnienia limitu miejsc)
 biofizyka III specjalności: biofizyka molekularna, optyka okularowa z optometrią (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia)
 biofizyka IzIIz specjalność: optyka okularowa z optometrią (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia)
 bioinformatyka III (P lub R – język polski, język angielski, matematyka oraz
jeden przedmiot spośród: biologia, informatyka, chemia, fizyka i astronomia lub
fizyka);
 biologia III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka i astronomia lub
fizyka)
 biologia IzIIz (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka i astronomia lub
fizyka)
 biologia i zdrowie człowieka III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka)
 biotechnologia III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka, informatyka, fizyka i astronomia lub fizyka)
 Central European and Balkan Studies Ia studia w języku angielskim (złożenie wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc)
 chemia III specjalności /wybór po I roku/: analityka chemiczna, chemia
biologiczna, chemia kosmetyczna, chemia materiałowa, chemia ogólna, chemia sądowa, synteza i analiza chemiczna (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka i astronomia lub fizyka,
matematyka, biologia, geografia)
 chemia III specjalność: nauczanie chemii i fizyki (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka i astronomia
lub fizyka, matematyka, biologia, geografia)
 chemia aplikacyjna I (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: chemia, fizyka i astronomia lub fizyka, matematyka, biologia, geografia); uwaga: studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera
 dialog i doradztwo społeczne III (trzy przedmioty /P lub R/ spośród: język
polski /pisemny lub ustny/, biologia, filozofia, historia, informatyka, język łaciński
i kultura antyczna, język obcy nowożytny /pisemny lub ustny/, matematyka,
WOS)
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: WOS, historia, dowolny przedmiot inny niż wskazane)
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna IzIIz (złożenie wymaganych
dokumentów do wypełnienia limitu miejsc)
 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych III (sprawdzian
uzdolnień plastycznych: malarstwo, rysunek; uwaga: negatywny wynik sprawdzianu eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego; P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz dowolny przedmiot inny niż wskazane);
uwaga: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej III (sprawdzian predyspozycji słuchowych, manualnych, głosowych i gry na fortepianie oraz na innym
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dowolnie wybranym przez kandydata instrumencie; uwaga: negatywny wynik
sprawdzianu eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego; P
lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz dowolny przedmiot inny niż wskazane); uwaga: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej IzIIz (sprawdzian
predyspozycji słuchowych, manualnych, głosowych i gry na fortepianie oraz na innym dowolnie wybranym przez kandydata instrumencie; uwaga: negatywny wynik sprawdzianu eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego;
P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz dowolny przedmiot inny niż
wskazane); uwaga: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies Ia studia w języku angielskim (język angielski R oraz jeden przedmiot /R/ spośród: język polski,
matematyka, informatyka, biologia, fizyka i astronomia lub fizyka)
English Studies: Literature and Culture Ia studia w języku angielskim (język polski R, język angielski R)
etnolingwistyka III specjalność: wietnamistyka (język polski P lub R, język
angielski R oraz jeden przedmiot /P lub R/ spośród: matematyka, język obcy nowożytny inny niż angielski, historia, geografia; uwaga: wymagana jest znajomość
języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym)
etnolingwistyka IzIIz (język polski P lub R, język angielski R oraz jeden
przedmiot /P lub R/ spośród: matematyka, język obcy nowożytny inny niż angielski, historia, geografia; uwaga: wymagana jest znajomość języka angielskiego lub
języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym)
etnolingwistyka III (język polski P lub R, język angielski R oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny inny niż angielski, matematyka; uwaga: wymagana znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym)
etnolingwistyka III specjalność bałtologia (język polski P lub R, język angielski R oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny
inny niż angielski, matematyka; uwaga: wymagana znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym)
etnologia III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny, inny przedmiot
/najkorzystniejszy dla kandydata/)
European Legal Studies Ia studia w języku angielskim (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, matematyka,
WOS)
filmoznawstwo i kultura mediów III (P lub R – język polski, język obcy
nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, WOS, historia sztuki, historia
muzyki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna)
filologia III specjalność: filologia angielsko-chińska (język polski P lub R, język angielski R)
filologia Ia studia w języku angielskim; specjalność: filologia angielsko-chińska (język polski P lub R, język angielski R)
filologia angielska III (język polski R, język angielski R)
filologia angielska IzIIz (P lub R – język polski, język angielski)
filologia angielska z pedagogiką I (P lub R – język polski, język angielski);
uwaga: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
filologia angielsko-celtycka I (język polski R, język angielski R)
filologia arabska III (P lub R – język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: filozofia, historia, język polski, WOS)
filologia germańska III grupa z językiem niemieckim od poziomu A1 (P
lub R – język polski, język obcy nowożytny; uwaga: od kandydatów wymagana jest
znajomość języka niemieckiego na poziomie podstawowym A1)
filologia germańska III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny; uwaga: od kandydatów wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie
średnio zaawansowanym B1)
filologia germańska III specjalność: germanistyka międzykulturowa (złożenie wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc; uwaga: wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym /B1/
oraz posiadanie zaświadczenia o wpisaniu na kierunek Interkulturelle Germani-
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stik na EU Viadrina); uwaga: studia prowadzone wspólnie przez UAM w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach
filologia germańska IzIIz grupa z językiem niemieckim od poziomu A1+
(P lub R – język polski, język obcy nowożytny; uwaga: od kandydatów wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie podstawowym A1+)
filologia hiszpańska III (język polski P lub R, język hiszpański R lub inny język obcy nowożytny R)
filologia klasyczna III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, historia, historia sztuki, WOS)
filologia koreańska III (język polski /P lub R/, język angielski R oraz jeden
przedmiot /P lub R/ spośród: matematyka, język obcy nowożytny inny niż angielski, historia, geografia; uwaga: wymagana jest znajomość języka angielskiego lub
języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym)
filologia koreańska IwII (język polski /P lub R/, język angielski R oraz jeden
przedmiot /P lub R/ spośród: matematyka, język obcy nowożytny inny niż angielski, historia, geografia; uwaga: wymagana jest znajomość języka angielskiego
na poziomie średnio zaawansowanym)
filologia polska III profil ogólnoakademicki (P lub R – język polski oraz dwa
przedmioty spośród: język obcy nowożytny, historia, WOS, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna)
filologia polska IzIIz (złożenie wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc)
filologia polska III profil praktyczny (P lub R – język polski oraz dwa przedmioty spośród: język obcy nowożytny, historia, WOS, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna); uwaga: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
filologia polska jako obca III (rozmowa kompetencyjna prowadzona w języku polskim, której celem jest zweryfikowanie umięjętności językowych kandydata w zakresie języka polskiego na poziomie A2, umożliwiającym efektywne studiowanie na kierunku filologia polska jako obca)
filologia romańska III (język polski P lub R, język francuski R lub inny język
obcy nowożytny R)
filologia rumuńska I (język polski P lub R, język obcy nowożytny R)
filologia skandynawska III specjalność: filologia norweska (język polski P
lub R, język obcy nowożytny R oraz jeden przedmiot /R/ spośród: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, WOS)
filologia skandynawska III specjalność: filologia szwedzka (język polski P
lub R, język obcy nowożytny R oraz jeden przedmiot /R/ spośród: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna,
WOS)
filologia włoska III (język polski P lub R, język włoski R lub inny język obcy
nowożytny R)
filologia wschodniosłowiańska III specjalność: filologia rosyjska – grupa
bez znajomości języka rosyjskiego (P lub R – język polski, język obcy nowożytny)
filologia wschodniosłowiańska III specjalność: filologia rosyjska – grupa
ze znajomością języka rosyjskiego (P lub R – język polski, język obcy nowożytny; uwaga: od kandydatów wymagana znajomość języka rosyjskiego na poziomie
średnio zaawansowanym /B1/)
filologia wschodniosłowiańska III specjalność: filologia rosyjska z filologią angielską (język polski P lub R, język angielski R)
filologia wschodniosłowiańska III specjalność: filologia rosyjska z filologią ukraińską (P lub R – język polski, język obcy nowożytny)
filologia wschodniosłowiańska III specjalność: filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną (P lub R – język polski, język obcy nowożytny; uwaga: od kandydatów wymagana jest znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie średnio zaawansowanym /B1/)
filologia wschodniosłowiańska III specjalność: filologia ukraińska (P lub
R – język polski, język obcy nowożytny)
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 filologia wschodniosłowiańska III specjalność: filologia ukraińska z filologią angielską (język polski P lub R, język angielski R)
 filologia wschodniosłowiańska IzIIz specjalność: filologia rosyjska – grupa ze znajomością języka rosyjskiego (P lub R – język polski, język obcy nowożytny; uwaga: od kandydatów wymagana znajomość języka rosyjskiego na poziomie średnio zaawansowanym /B1/)
 filologia wschodniosłowiańska IzIIz specjalność: filologia rosyjska – grupa bez znajomości języka rosyjskiego (P lub R – język polski, język obcy nowożytny)
 filologia wschodniosłowiańska III specjalność: filologia białoruska (P lub
R – język polski, język obcy nowożytny)
 filologie regionów III specjalność: filologia nowogrecka (język obcy nowożytny R oraz jeden przedmiot /P lub R/ spośród: geografia, historia, język mniejszości narodowej, matematyka; uwaga: wymagana jest znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym)
 filologie regionów III specjalność: indologia (język obcy nowożytny R oraz
jeden przedmiot /P lub R/ spośród: geografia, historia, język mniejszości narodowej, matematyka; uwaga: wymagana jest znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym)
 filologie regionów III specjalność: filologia węgierska (język obcy nowożytny R oraz jeden przedmiot /P lub R/ spośród: geografia, historia, język mniejszości narodowej, matematyka; uwaga: wymagana jest znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym)
 filologie regionów III specjalność: filologia indonezyjsko-malajska (język
obcy nowożytny R oraz jeden przedmiot /P lub R/ spośród: geografia, historia, język mniejszości narodowej, matematyka; uwaga: wymagana jest znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym);
 filologie regionów III specjalność: lingwistyka kulturowa – region europejski: bałtycki (język obcy nowożytny R oraz jeden przedmiot /P lub R/ spośród:
geografia, historia, język mniejszości narodowej, matematyka; uwaga: wymagana jest znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym);
 filologie regionów III specjalność: filologia fińska (język obcy nowożytny R
oraz jeden przedmiot /P lub R/ spośród: geografia, historia, język mniejszości narodowej, matematyka; uwaga: wymagana jest znajomość języka angielskiego lub
języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym)
 filozofia III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, filozofia, WOS, matematyka, wiedza o tańcu, geografia, historia muzyki, biologia, chemia, fizyka i astronomia lub fizyka)
 filozofia III specjalność: komunikacja społeczna (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, filozofia, WOS, matematyka, wiedza o tańcu, geografia, historia muzyki, biologia,
chemia, fizyka i astronomia lub fizyka)
 fizyka III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, chemia)
 fizyka III specjalność: nauczanie fizyki i chemii (P lub R – język polski, język
obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: fizyka i astronomia
lub fizyka, informatyka, chemia)
 fizyka medyczna III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia)
 geodezja i kartografia I, Iz (P lub R – język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia lub
fizyka, WOS, informatyka); uwaga: studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera
 geografia III (P lub R – język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka, WOS, informatyka)
 geografia III specjalności: ekologia miasta; hydrologia, meteorologia i klimatologia; geoanaliza społeczno-ekonomiczna, geo-grafika (P lub R – język
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uniwersytety
obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: geografia, biologia, matematyka,
fizyka i astronomia lub fizyka, WOS, informatyka)
 geografia IzIIz (złożenie wymaganych dokumentów – do wypełnienia limitu
miejsc)
 geoinformacja III (P lub R – język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka, WOS, informatyka); uwaga: studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera
 geologia III studia inżynierskie (P lub R – język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka, WOS, informatyka); uwaga: studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera
 geologia III studia licencjackie (P lub R – język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka, WOS, informatyka)
 gospodarka i ekonomia w dziejach I (P lub R – język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot inny niż wskazane)
 gospodarka przestrzenna III studia licencjackie (P lub R – język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: geografia, biologia, matematyka, fizyka
i astronomia lub fizyka, WOS, informatyka)
 gospodarka przestrzenna III studia inżynierskie (P lub R – język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: geografia, biologia, matematyka, fizyka
i astronomia lub fizyka, WOS, informatyka); uwaga: studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera
 gospodarka przestrzenna IzIIz (złożenie wymaganych dokumentów
do wypełnienia limitu miejsc); uwaga: studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera
 gospodarka wodna I (P lub R – język obcy nowożytny, język polski oraz jeden
przedmiot spośród: geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka, WOS, informatyka); uwaga: Nadnotecki Instytut UAM w Pile
 groznawstwo I (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, WOS)
 hebraistyka III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny)
 historia III specjalności /wybór po I semestrze/: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, nauczycielska, historia wojskowości, mediewistyka, polityka i media w dziejach (P lub R – język polski, język obcy nowożytny, dowolny
przedmiot inny niż wskazane)
 historia sztuki III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki,
język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, matematyka,
WOS, wiedza o tańcu)
 humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot inny
niż wskazane)
 informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I (P lub R – język polski, język
obcy nowożytny, dowolny przedmiot inny niż wskazane); uwaga: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
 informatyka III, IzIIz studia 3,5-letnie inżynierskie (matematyka R
oraz jeden przedmiot /R/ spośród: informatyka, chemia, fizyka i astronomia lub
fizyka)
 japonistyka III, IwII (język polski R, język obcy nowożytny R oraz jeden
przedmiot /P lub R/ spośród: język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej, język regionalny – język kaszubski, historia, geografia, filozofia,
WOS, historia sztuki, historia muzyki)
 językoznawstwo i zarządzanie informacją III (język angielski R, język
niemiecki R oraz jeden przedmiot /R/ pisemny spośród: matematyka, język obcy
nowożytny /inny niż angielski i niemiecki/, język mniejszości narodowej, historia,
geografia; uwaga: wymagana jest znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym); uwaga: wymagana jest zna-
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jomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym
kierunek prawno-ekonomiczny III (P lub R – język obcy nowożytny
/do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski/ oraz jeden przedmiot spośród: historia, geografia, matematyka, WOS); uwaga: kierunek studiów
prowadzony wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
kognitywistyka III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia lub fizyka, historia, matematyka, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura
antyczna, język regionalny – kaszubski)
komunikacja europejska III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny
oraz jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, matematyka, geografia, biologia); uwaga: Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie
kulturoznawstwo III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, matematyka, filozofia, WOS,
geografia, historia muzyki, wiedza o tańcu)
Liberal Arts and Sciences I studia w języku polskim (P lub R – język polski,
język obcy nowożytny, dowolny przedmiot inny niż wskazane; rozmowa kompetencyjna na jeden z dwóch zgłoszonych przez kandydata tematów)
Liberal Arts and Sciences Ia studia w języku angielskim (P lub R – język
polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot inny niż wskazane; rozmowa
kompetencyjna na jeden z dwóch zgłoszonych przez kandydata tematów; wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie A2)
lingwistyka stosowana III specjalność: lingwistyka komputerowa (język
obcy nowożytny R oraz jeden przedmiot /R/ spośród: geografia, historia, język
mniejszości narodowej, matematyka; wymagana jest znajomość angielskiego
na poziomie średnio zaawansowanym /B1/)
lingwistyka stosowana III język angielski z niemieckim od podstaw (P lub
R – język polski, język obcy nowożytny; uwaga: wymagana jest znajomość języka
angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym /B1/)
lingwistyka stosowana III język niemiecki z angielskim (P lub R – język polski,
jeden przedmiot spośród: język niemiecki, język obcy nowożytny inny niż j. niemiecki; uwaga: wymagana jest znajomość języka niemieckiego i angielskiego na poziomie
średnio zaawansowanym /B1/)
lingwistyka stosowana IaIIa studia w języku angielskim i niemieckim; specjalność: Applied Linguistics and Intercultural Communication /język angielski
z niemieckim od podstaw/ (język angielski R oraz jeden przedmiot /R/ spośród:
geografia, historia, język obcy nowożytny inny niż angielski, matematyka; wymagana jest znajomość angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym /B1/)
matematyka III (P lub R – matematyka, język obcy nowożytny)
matematyka IzIIz (złożenie wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
/MISHiS/ III (1. rozmowa kompetencyjna na jeden z dwóch zgłoszonych przez
kandydata tematów z zakresu wiedzy humanistycznej; 2. język polski R, język obcy nowożytny P lub R oraz jeden przedmiot /P lub R/ spośród: historia, historia
sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, WOS, filozofia); uwaga: wykaz kierunków i specjalności, na które przyjmowani są kandydaci w trybie MISHiS dostępny na Uczelni; uwaga: studia
pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zależności od wybranego kierunku wiodącego
muzykologia III (P lub R – język polski oraz jeden przedmiot spośród: historia muzyki, historia, matematyka)
nauczanie biologii i przyrody III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka)
nauczanie matematyki i informatyki III (P lub R – język obcy nowożytny, matematyka)
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 ochrona dóbr kultury III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz
dowolny przedmiot inny niż wskazane); uwaga: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
 ochrona środowiska III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka)
 pedagogika III specjalności: doradztwo zawodowe i personalne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych, socjoterapia i promocja zdrowia, resocjalizacja, edukacja medialna i zajęcia komputerowe (P lub R – język polski, język obcy
nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, historia, matematyka, informatyka, WOS, chemia, fizyka i astronomia lub fizyka, geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu)
 pedagogika IzIIz specjalności: doradztwo zawodowe i personalne, edukacja
medialna i zajecia komputerowe, resocjalizacja, pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, socjoterapia i promocja zdrowia (złożenie wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, historia, matematyka, informatyka, WOS, chemia, fizyka i astronomia lub fizyka, geografia, historia
muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M (P lub R – język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot inny niż wskazane); uwaga: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Mz, (złożenie wymaganych
dokumentów – do wypełnienia limitu miejsc)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Mz (P lub R – język polski,
język obcy nowożytny, dowolny przedmiot inny niż wskazane); uwaga: Wydział
Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
 pedagogika specjalna M specjalności /wybór po I roku/: terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (P lub
R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia,
historia, matematyka, informatyka, WOS, chemia, fizyka i astronomia lub fizyka, geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu)
 pedagogika specjalna M dla kandydatów na specjalność logopedia (sprawdzian
predyspozycji językowych mający na celu wykluczenie zaburzeń mowy; uwaga: niezaliczenie sprawdzianu eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego; P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, historia, matematyka, informatyka, WOS, chemia, fizyka i astronomia lub fizyka,
geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu)
 pedagogika specjalna Mz specjalności /wybór po I roku/: terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (złożenie wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc)
 politologia III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: WOS, historia, dowolny przedmiot inny niż wskazane)
 politologia IzIIz (złożenie wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu
miejsc)
 polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie III (P lub R – język polski oraz dwa przedmioty spośród: język obcy nowożytny, filozofia, WOS, historia,
historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki
i kultura antyczna)
 praca socjalna III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: historia, WOS, filozofia, matematyka, geografia, informatyka, historia sztuki, biologia)
 prawo M (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: historia, matematyka, WOS)
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 prawo M (złożenie wymaganych dokumentów – do wypełnienia limitu miejsc);
uwaga: wymagane jest posiadanie zaświadczenia o wpisaniu na kierunek Magister des Rechts na EU Viadrina; studia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach
 prawo Mz (złożenie wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc)
 prawo europejskie III (P lub R – język polski, język angielski oraz jeden przedmiot spośród: język francuski, język niemiecki, historia, WOS, matematyka)
 projektowanie kultury I (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, WOS, język
łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, matematyka, geografia, biologia); uwaga: Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie
 psychologia M (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia lub fizyka, historia, matematyka, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język regionalny – kaszubski)
 psychologia Mz (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia lub fizyka, historia, matematyka, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język regionalny – kaszubski)
 reżyseria dźwięku I, Iz (sprawdzian praktyczny: test muzyczny – ocena wrażliwości muzycznej /poczucie rytmu, wysokości, głośności itp./, osłuchanie z muzyką klasyczną i popularną /rozrywkową/; wymagana umiejętność głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii; uwaga: negatywny wynik testu
muzycznego eliminuje z dalszego postępowania kwalifikacyjnego; P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia, geografia)
 sinologia III (język polski R, język obcy nowożytny R oraz jeden przedmiot /P
lub R/ spośród: język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej, język regionalny – język kaszubski, historia, geografia, filozofia, WOS, historia sztuki, historia muzyki)
 socjologia III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, WOS, filozofia, matematyka, geografia, informatyka, historia sztuki, biologia)
 stosunki międzynarodowe III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: WOS, historia, dowolny przedmiot inny niż
wskazane)
 stosunki międzynarodowe IzIIz (złożenie wymaganych dokumentów
do wypełnienia limitu miejsc)
 stosunki międzynarodowe IaIIa studia w języku angielskim (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: WOS, historia,
dowolny przedmiot inny niż wskazane)
 studia niderlandystyczne III (język polski P lub R oraz język angielski R lub
język niemiecki R)
 studia o Polsce I (złożenie wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu
miejsc; wymagana znajomość języka polskiego na poziomie A1); uwaga: studia
prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Collegium
Polonicum w Słubicach
 studia slawistyczne III specjalności: studia bułgarystyczne, studia kroatystyczne, studia serbistyczne, studia bohemistyczne (P lub R – język polski, język obcy nowożytny)
 studia śródziemnomorskie III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: język łaciński i kultura antyczna, język grecki
i kultura antyczna, geografia, historia, WOS, filozofia, historia sztuki)
 technologie informatyczne I (P lub R – język obcy nowożytny, matematyka
oraz jeden przedmiot spośród: informatyka, matematyka); uwaga: Nadnotecki
Instytut UAM w Pile; uwaga: studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera
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 technologie komputerowe I (P lub R – język polski, język obcy nowożytny,
matematyka oraz jeden przedmiot spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, chemia); uwaga: studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera
 teologia M specjalność: kapłańska (język polski P lub R; egzamin ustny: wypowiedź na wylosowany temat z religii /program szkoły ponadgimnazjalnej/, rozmowa na temat znajomości jednego z dokumentów wskazanych przez komisję /wykaz dostępny na Uczelni/, znajomości wydarzeń z ostatniego roku z życia Kościoła
Powszechnego i w Polsce, zagadnień dotyczących ruchu ekumenicznego, angażowania się w działalność apostolską Kościoła przez kandydata); uwaga: koniecznym warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywna opinia co do przyjęcia
kandydata przez jedno z seminariów duchownych funkcjonujących w ramach
Wydziału
 teologia M specjalność: katechetyczno-pastoralna (język polski P lub R; egzamin ustny: wypowiedź na wylosowany temat z religii /program szkoły ponadgimnazjalnej/, rozmowa na temat znajomości jednego z dokumentów wskazanych przez komisję /wykaz dostępny na Uczelni/, znajomości wydarzeń
z ostatniego roku z życia Kościoła Powszechnego i w Polsce, zagadnień dotyczących ruchu ekumenicznego, angażowania się w działalność apostolską Kościoła
przez kandydata)
 teologia Mz specjalność: katechetyczno-pastoralna (język polski P lub R; egzamin ustny: wypowiedź na wylosowany temat z religii /program szkoły ponadgimnazjalnej/, rozmowa na temat znajomości jednego z dokumentów wskazanych przez komisję /wykaz dostępny na Uczelni/, znajomości wydarzeń
z ostatniego roku z życia Kościoła Powszechnego i w Polsce, zagadnień dotyczących ruchu ekumenicznego, angażowania się w działalność apostolską Kościoła
przez kandydata)
 turkologia III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny)
 turystyka i rekreacja III (P lub R – język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka,
WOS, informatyka)
 turystyka i rekreacja IzIIz (złożenie wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc)
 wiedza o teatrze I (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz dwa
przedmioty spośród: matematyka, historia, WOS, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna)
 wschodoznawstwo III (P lub R – język polski, język rosyjski lub inny język
obcy nowożytny /wyższe przeliczniki dla języka rosyjskiego/ oraz jeden dowolny
przedmiot inny niż wskazane)
 zarządzanie i prawo w biznesie III (P lub R – język angielski oraz jeden
przedmiot spośród: geografia, matematyka, historia, WOS)
 zarządzanie i prawo w biznesie IzIIz (złożenie wymaganych dokumentów – do wypełnienia limitu miejsc)
 zarządzanie państwem III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny
oraz jeden przedmiot spośród: WOS, historia, dowolny przedmiot inny niż wskazane)
 zarządzanie państwem IzIIz (złożenie wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc)
 zarządzanie środowiskiem III (P lub R – język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka, WOS, informatyka)
 zintegrowane planowanie rozwoju I, Iz, (P lub R – język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: geografia, biologia, matematyka, fizyka
i astronomia lub fizyka, WOS, informatyka); uwaga: studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera
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 administracja III, InIIn (przedmioty obowiązkowe: historia; przedmioty
dodatkowe – jeden przedmiot spośród: język polski, WOS, geografia; kryterium
dodatkowe: język obcy nowożytny)
 agroleśnictwo I (przedmioty obowiązkowe: matematyka; przedmiot dodatkowy
– jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka; kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny)
 archeologia III (przedmiot obowiązkowy: język polski; przedmiot dodatkowy
– jeden przedmiot spośród: historia, geografia; kryterium dodatkowe: język obcy
nowożytny)
 architektura krajobrazu III, InIIn (przedmioty obowiązkowe – jeden
przedmiot spośród: matematyka, biologia, geografia, fizyka; przedmioty dodatkowe: język obcy; kryterium dodatkowe; ocena złożonych prac; uwaga: kandydat powinien dysponować umiejętnościami plastycznymi ocenionymi na podstawie dziesięciu rysunków formatu A-3, wykonanych dowolną techniką,
przedstawiających: krajobraz otwarty, starą i nową architekturę oraz wnętrza
parków i ogrodów /w dowolnej proporcji/; rysunki należy złożyć w teczce formatu A-3)
 bezpieczeństwo wewnętrzne III, InIIn (przedmioty obowiązkowe:
język polski; przedmioty dodatkowe – jeden przedmiot spośród: geografia, historia, WOS, matematyka; kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny)
 biologia III, InIIn (przedmioty obowiązkowe – jeden przedmiot spośród:
biologia, chemia, geografia, fizyka; przedmioty dodatkowe: matematyka lub
język obcy; kryterium dodatkowe: język polski)
 biotechnologia III (przedmioty obowiązkowe: biologia lub chemia i/lub wyniki egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub egzaminów zawodowych technik analityk; przedmiot dodatkowy: matematyka i/lub
wyniki egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub
egzaminów zawodowych technik analityk; kryterium dodatkowe: język obcy i/lub
wyniki egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub
egzaminów zawodowych technik analityk)
 dietetyka III, InIIn (przedmioty obowiązkowe – jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka; przedmioty dodatkowe – jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka/fizyka z astronomią, matematyka; uwaga: matematyka
jako przedmiot dodatkowy może być brana pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym tylko w przypadku, gdy biologia jest przedmiotem obowiązkowym;
kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny)
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna III (przedmioty obowiązkowe:
język polski; przedmioty dodatkowe – jeden przedmiot spośród: WOS, historia, geografia; kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny)
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej III (przedmiot obowiązkowy – jeden przedmiot wskazany przez kandydata zdawany na poziomie
podstawowym z części pisemnej; kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny;
sprawdzian praktyczny: dyspozycje słuchowe, głosowe, manualne, gra na instrumencie)
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 ekonomia III, InIIn (przedmioty obowiązkowe: matematyka; przedmioty dodatkowe – jeden przedmiot spośród: geografia, historia, WOS, informatyka, język
obcy; kryterium dodatkowe: język polski)
 elektroradiologia I (przedmioty obowiązkowe: biologia; przedmioty dodatkowe
– jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka/fizyka z astronomią, matematyka; kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny)
 filologia angielska III, InIIn (przedmioty obowiązkowe: język angielski; kryterium dodatkowe: język polski)
 filologia germańska III studia dla osób z zaawansowaną znajomością języka niemieckiego (przedmioty obowiązkowe: język niemiecki P lub R; przedmiot
dodatkowy: drugi język obcy nowożytny R; kryterium dodatkowe: język polski)
 filologia germańska III studia dla osób bez znajomości języka niemieckiego (przedmioty obowiązkowe: język obcy nowożytny P lub R; przedmiot dodatkowy: drugi język obcy nowożytny R; kryterium dodatkowe: język polski)
 filologia polska III (przedmioty obowiązkowe: język polski; przedmioty dodatkowe: historia; kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny)
 filologia rosyjska III (przedmioty obowiązkowe: język obcy nowożytny; przedmiot dodatkowy: język polski; kryterium dodatkowe: drugi język obcy)
 filozofia III, InIIn (konkurs świadectw dojrzałości – wyniki z przedmiotów obowiązkowych; kryterium dodatkowe: język obcy)
 finanse i rachunkowość III, InIIn (przedmioty obowiązkowe: matematyka; przedmioty dodatkowe – jeden przedmiot spośród: geografia, historia, WOS, informatyka, język obcy; kryterium dodatkowe: język polski)
 fizjoterapia M, Mn (przedmioty obowiązkowe: biologia; przedmioty dodatkowe – jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka/fizyka z astronomią, matematyka; kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny)
 grafika M (egzamin praktyczny: rysunek /studium postaci/, zadanie kompozycyjno-projektowe oraz do wyboru: malarstwo /studium martwej natury/ lub rzeźba /studium głowy/; podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego
jest posiadanie świadectwa dojrzałości; kryterium dodatkowe: język obcy)
 historia III (przedmioty obowiązkowe: język polski; przedmiot dodatkowy – jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia; kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny)
 informatyka III studia inżynierskie (przedmioty obowiązkowe: matematyka; przedmioty dodatkowe: informatyka; kryterium dodatkowe: język angielski)
 informatyka i ekonometria I studia inżynierskie (przedmioty obowiązkowe:
matematyka; przedmioty dodatkowe: informatyka; kryterium dodatkowe: język
obcy nowożytny)
 instrumentalistyka III specjalności: gra na fortepianie, gra na organach, gra
na akordeonie, gra na gitarze (przedmiot obowiązkowy: jeden przedmiot z najwyższą punktacją na poz. podstawowym /pisemny/ z wykazu obowiązkowych przedmiotów maturalnych; sprawdzian praktyczny: gra na instrumencie, dyspozycje słuchowe,
czytanie nut a’vista, egzamin klauzurowy: przygotowanie utworu muzycznego, rozmowa kwalifikacyjna – sprawdzian wiedzy ogólnej oraz wiedzy o muzyce ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wybranej specjalności; kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny)
 inżynieria materiałowa III studia inżynierskie (przedmioty obowiązkowe:
matematyka; przedmioty dodatkowe: fizyka lub chemia; kryterium dodatkowe:
język obcy)
 jazz i muzyka rozrywkowa III specjalność: wykonawstwo instrumentalne /trąbka, saksofon, flet, puzon, skrzypce, gitara, gitara basowa, kontrabas,
fortepian, perkusja/ (sprawdzian praktyczny: dyspozycje słuchowe, egzamin z instrumentu /szczegółowe informacje na Uczelni/, rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy
ogólnej z zakresu muzyki, w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej; kryterium dodatkowe: liczba punktów uzyskana z egzaminu specjalnościowego)
 jazz i muzyka rozrywkowa III specjalność: wykonawstwo wokalne
(sprawdzian praktyczny: dyspozycje słuchowe, egzamin wokalny /szczegółowe informacje na Uczelni/, rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy ogólnej z zakresu muzyki, w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej; kryterium dodatkowe: liczba punktów
uzyskana z egzaminu specjalnościowego)
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 kierunek lekarski M, Mn (przedmioty obowiązkowe: biologia R; przedmioty
dodatkowe: chemia R lub fizyka/fizyka z astronomią R lub matematyka R; kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny)
 kierunek lekarski Ma studia w języku angielskim (przedmioty obowiązkowe:
biologia R; przedmioty dodatkowe: chemia R lub fizyka/fizyka z astronomią R lub
matematyka R; kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny; wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2; rozmowa
kwalifikacyjna w języku angielskim mająca na celu sprawdzenie znajomości specjalistycznego słownictwa z zakresu przedmiotów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym i elementarnego słownictwa medycznego oraz ocenę motywacji do studiowania medycyny); uwaga: studia odpłatne
 komunikacja międzykulturowa III (konkurs świadectw dojrzałości
– przedmioty obowiązkowe /część pisemna P i R/; kryterium dodatkowe: język
obcy nowożytny)
 kulturoznawstwo III (przedmioty obowiązkowe: język polski; przedmiot dodatkowy – jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia; kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny)
 lingwistyka stosowana III (przedmiot obowiązkowy: język angielski; przedmiot dodatkowy: język niemiecki; kryterium dodatkowe: język polski; uwaga:
szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i innych możliwości kwalifikacji dostępne są na stronie internetowej)
 logistyka w sektorze rolno-spożywczym III (przedmioty obowiązkowe
– jeden przedmiot spośród: matematyka, język polski, język obcy; przedmioty dodatkowe – jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka, geografia; kryterium dodatkowe: przedmiot wskazany przez kandydata)
 matematyka III (przedmioty obowiązkowe: matematyka; kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny)
 mechatronika III, InIIn (przedmioty obowiązkowe: matematyka;
przedmioty dodatkowe: informatyka lub fizyka; kryterium dodatkowe: język
obcy nowożytny)
 muzeologia III (przedmioty obowiązkowe: język polski; przedmiot dodatkowy: historia lub historia sztuki; kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny)
 nauki o rodzinie I (przedmioty obowiązkowe: język polski; przedmioty dodatkowe: język obcy; kryterium dodatkowe: matematyka)
 ochrona środowiska III, InIIn (przedmioty obowiązkowe – jeden
przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka z astronomią lub fizyka; przedmioty dodatkowe – jeden przedmiot spośród: biologia, geografia,
chemia, fizyka, informatyka, matematyka, WOS; kryterium dodatkowe: inny
nieuwzględniony przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym)
 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami III, InIIn
(przedmioty obowiązkowe – jeden przedmiot spośród: biologia, geografia, chemia, matematyka, fizyka z astronomią lub fizyka; przedmioty dodatkowe: język polski; kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny)
 optyka okularowa I (przedmioty obowiązkowe – jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, fizyka; przedmioty dodatkowe: chemia; kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny); uwaga: rekrutacja pod warunkiem uzyskania zgody MEiN na uruchomienie kierunku
 pedagogika III, InIIn (przedmioty obowiązkowe: język polski; przedmioty dodatkowe: język obcy; kryterium dodatkowe: matematyka)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M, Mn (przedmioty obowiązkowe: język polski; przedmioty dodatkowe: język obcy; kryterium dodatkowe: matematyka)
 pedagogika specjalna M (przedmioty obowiązkowe: język polski; przedmioty dodatkowe: język obcy; kryterium dodatkowe: matematyka)
 pielęgniarstwo III (przedmioty obowiązkowe: biologia; przedmioty dodatkowe – jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka/fizyka z astronomią, matematyka,
geografia; kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny)
 politologia III, InIIn (przedmioty obowiązkowe: język polski; przedmiot
dodatkowy – jeden przedmiot spośród: geografia, historia, WOS, matematyka; kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny)

perspektywy.pl

uniwersytety
 polonistyka stosowana I (przedmiot obowiązkowy: język polski; przedmiot
dodatkowy – jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia; kryterium dodatkowe: język angielski)
 położnictwo III, InIIn (przedmioty obowiązkowe: biologia; przedmioty
dodatkowe – jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka/fizyka z astronomią, matematyka; kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny); uwaga: studia I stopnia niestacjonarne tzw. studia pomostowe – ścieżka B
 praca socjalna III, InIIn (przedmioty obowiązkowe: język polski, język
obcy nowożytny; przedmiot dodatkowy: WOS; kryterium dodatkowe: biologia)
 prawo M, Mn (przedmioty obowiązkowe: historia lub WOS; przedmioty dodatkowe: język polski; kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny)
 ratownictwo medyczne I, In (przedmioty obowiązkowe: biologia lub matematyka; przedmioty dodatkowe: chemia lub fizyka/fizyka z astronomią lub
matematyka; kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny)
 rolnictwo III, InIIn (przedmioty obowiązkowe – jeden przedmiot spośród: biologia, geografia, chemia, matematyka, fizyka z astronomią lub fizyka;
przedmioty dodatkowe: język polski; kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny)
 socjologia III, InIIn (przedmioty obowiązkowe: język polski, język obcy
nowożytny; przedmiot dodatkowy: WOS; kryterium dodatkowe: historia)
 systemy diagnostyczne w medycynie I studia inżynierskie (przedmioty obowiązkowe – jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, biologia; przedmioty
dodatkowe: chemia; kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny)
 sztuki wizualne III (podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie świadectwa maturalnego lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów I stopnia; egzamin praktyczny: rysunek /studium postaci/ oraz malarstwo /studium martwej natury/ albo rzeźba /studium głowy/,
zadanie kompozycyjno-projektowe; kryterium dodatkowe: język obcy)
 technologia żywności i żywienie człowieka III, InIIn studia inżynierskie (przedmioty obowiązkowe – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka z astronomią lub fizyka; przedmioty dodatkowe: język obcy lub wyniki egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie lub egzaminów zawodowych; kryterium dodatkowe: język polski)
 turystyka historyczna i kulturowa III (przedmioty obowiązkowe: język polski; przedmiot dodatkowy – jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia; kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny)
 turystyka i rekreacja III, InIIn (konkurs świadectw – przedmioty obowiązkowe; kryterium dodatkowe: geografia; w procesie rekrutacji kandydat może uzyskać dodatkowe punkty po przedłożeniu udokumentowanych osiągnięć)
 wychowanie fizyczne III, InIIn (konkurs świadectw – wyniki z przedmiotów obowiązkowych z pisemnego egzaminu maturalnego; kryterium dodatkowe: biologia; egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną / w procesie rekrutacji kandydat może uzyskać dodatkowe punkty po przedłożeniu
udokumentowanych osiągnięć; informacje dotyczące zasad rekrutacji i innych
możliwości kwalifikacji dostępne są na stronie internetowej)
 zdrowie publiczne III, InIIn (przedmioty obowiązkowe: biologia lub matematyka; przedmioty dodatkowe: chemia lub fizyka/fizyka z astronomią lub matematyka; kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny; uwaga: matematyka jako
przedmiot dodatkowy może być brana pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym
tylko w przypadku kiedy biologia jest przedmiotem obowiązkowym)
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Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 branding miast i regionów III, InIIn specjalności: kreowanie marek lokalnych; promocja miast i regionów (1. jeden przedmiot spośród: język polski, geografia, WOS, historia; 2. jeden przedmiot spośród: informatyka,
język obcy nowożytny, geografia, matematyka, biologia; 3. język obcy nowożytny, informatyka, fizyka i astronomia/fizyka, chemia, filozofia)
 economics and IT applications Ia studia w języku angielskim (1. jeden
przedmiot spośród: geografia, historia, matematyka, WOS; 2. język angielski; 3.
jeden przedmiot spośród: geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia/fizyka, biologia, chemia, język obcy nowożytny)
 ekonomia III, InIIn specjalności: analityk gospodarczy; ekonomia menedżerska (1. jeden przedmiot spośród: geografia, historia, matematyka,
WOS; 2. język obcy nowożytny; 3. jeden przedmiot spośród: geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia/fizyka, biologia, chemia, język obcy nowożytny)
 finanse i rachunkowość III, InIIn specjalności: doradztwo finansowe i bankowość; finanse przedsiębiorstwa i podatki; rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (1. jeden przedmiot spośród: geografia, historia, matematyka, WOS; 2. język obcy nowożytny; 3. jeden przedmiot spośród:
geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia/fizyka, chemia, biologia, język obcy nowożytny)
 gospodarka nieruchomościami I (1. jeden przedmiot spośród: geografia, historia, matematyka, WOS, informatyka, język obcy nowożytny; 2. język obcy nowożytny, matematyka, informatyka, geografia, historia, WOS; 3. jeden przedmiot
spośród: geografia, historia, WOS, informatyka, matematyka, język obcy nowożytny)
 gospodarka przestrzenna I (1. jeden przedmiot spośród: geografia, język polski, matematyka, WOS; 2. jeden przedmiot spośród: język obcy nowożytny, geografia, informatyka, historia, biologia; 3. jeden przedmiot spośród: chemia, filozofia, język obcy nowożytny, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka)
 informatyka i ekonometria III, InIIn specjalności: analityk biznesowy IT; analityk danych – data science (1. jeden przedmiot spośród: informatyka, geografia, historia, WOS, matematyka; 2. język angielski; 3. jeden
przedmiot spośród: geografia, historia, WOS, fizyka i astronomia/fizyka, biologia, chemia, język obcy nowożytny)
 informatyka w biznesie III specjalności: Internet i media społecznościowe w biznesie; programowanie aplikacji biznesowych (1. jeden przedmiot spośród: geografia, historia, WOS, matematyka; 2. język angielski; 3. jeden przedmiot spośród: geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia/fizyka,
biologia, chemia, język obcy nowożytny)
 innowacyjna gospodarka miejska III (1. jeden przedmiot spośród: język polski, matematyka, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej: język białoruski, język litewski, język ukraiński; 2 jeden przedmiot spośród:
język polski, matematyka, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej: język białoruski, język litewski, język ukraiński; 3. WOS, historia
sztuki, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, biologia)
 kierunek ekonomiczno-prawny III specjalności: sektor prywatny; sektor publiczny (1. jeden przedmiot spośród: język polski lub język mniejszości narodowej: język białoruski, język litewski, język ukraiński; 2. jeden przedmiot spośród: historia, matematyka, filozofia, WOS, geografia; 3. język obcy nowożytny)
 logistyka III, InIIn specjalności: logistyka w biznesie; projektowanie
i eksploatacja systemów magazynowych; transport międzynarodowy
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(1. jeden przedmiot spośród: geografia, historia, matematyka, WOS; 2. język
obcy nowożytny; 3. jeden przedmiot spośród: geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia/fizyka, chemia, biologia, język obcy nowożytny)
 logistyka IIIn, InIIn studia inżynierskie; specjalności: inżynieria systemów energetycznych; inżynieria systemów logistycznych; inżynieria
transportu lądowego (1. jeden przedmiot spośród: geografia, historia, matematyka, WOS; 2. język obcy nowożytny; 3. jeden przedmiot spośród: geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia/fizyka, chemia, biologia,
język obcy nowożytny)
 przedsiębiorczość i inwestycje I specjalności: innowacje w przedsiębiorstwie; inwestycje w przedsiębiorstwie (1. jeden przedmiot spośród: geografia,
historia, matematyka, WOS; 2. język obcy nowożytny; 3. jeden przedmiot spośród: geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia/fizyka, biologia,
chemia, język obcy nowożytny)
 turystyka i rekreacja III, InIIn specjalności: instruktor rekreacji ruchowej; menedżer turystyki; organizator eventów sportowych i turystycznych; organizator turystyki i podróży (1. jeden przedmiot spośród: geografia, język polski, WOS, historia; 2. jeden przedmiot spośród: język obcy
nowożytny, geografia, informatyka, matematyka, biologia; 3. jeden przedmiot
spośród: chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, język obcy
nowożytny)
 zarządzanie III, InIIn (1. jeden przedmiot spośród: geografia, historia,
WOS, matematyka; 2. język obcy nowożytny; 3. jeden przedmiot spośród: geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia/fizyka, biologia, chemia, język obcy nowożytny)
Wydział Humanistyczny
 archeologia III (1. jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, WOS,
geografia, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, język łaciński i kultura antyczna; 2. język obcy nowożytny; 3. język polski)
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna III specjalności: dziennikarstwo internetowe; krytyka i publicystyka kulturalna; modelowanie komunikacji; public relations, sztuka reportażu (1. język polski; 2. język obcy nowożytny; 3. historia lub WOS)
 filologia angielska III, InIIn specjalności: kształcenie translatorskie,
nauczycielska (1. język angielski; 2. język polski; 3. jeden przedmiot spośród:
historia, geografia, matematyka, WOS)
 filologia germańska III, InIIn specjalności: język niemiecki w gospodarce i biznesie; kształcenie translatorskie; kształcenia nauczycielskie /tylko stacjonarne/ (1. język niemiecki; 2. język polski; 3. przedmiot dowolny)
 filologia germańska z dodatkowym językiem obcym I specjalności: język angielski z elementami wiedzy o krajach anglojęzycznych; język chiński
z elementami wiedzy o Chinach; język francuski z elementami wiedzy o Francji; język hiszpański z elementami wiedzy o Hiszpanii; język rosyjski z elementami wiedzy o Rosji; język szwedzki z elementami wiedzy o Szwecji; język włoski z elementami wiedzy o Włoszech (1. język obcy nowożytny; 2. język
polski; 3. przedmiot dowolny); uwaga: studia są realizowane w systemie zajęć
popołudniowych
 filologia hiszpańska I specjalności: translatorska; turystyczno-biznesowa (1.
język polski; 2. język obcy nowożytny; 3. przedmiot dowolny)
 filologia norweska I specjalności: język norweski w kulturze i biznesie;
translatorska (1. język polski; 2. język obcy nowożytny; 3. przedmiot dowolny)
 filologia polska III specjalności: edytorsko-wydawnicza; krytyczno-literacka; nauczycielska (1. język polski; 2. język obcy nowożytny; 3. historia lub WOS)
 filologia romańska z językiem obcym do wyboru I specjalności: nauczycielska w zakresie języka francuskiego; translatorska z języka francuskiego
(1. język obcy nowożytny; 2. język polski; 3. przedmiot dowolny)
 filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym I specjalności: język
angielski z elementami wiedzy o krajach anglojęzycznych, język chiński z elementami wiedzy o Chinach, język francuski z elementami wiedzy o Francji,
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język hiszpański z elementami wiedzy o Hiszpanii, język niemiecki z elementami wiedzy o Niemczech, język szwedzki z elementami wiedzy o Szwecji,
język włoski z elementami wiedzy o Włoszech (1. język polski; 2. język obcy
nowożytny; 3. przedmiot dowolny)
filozofia III (1. język polski; 2. język obcy nowożytny; 3. jeden przedmiot spośród: filozofia, historia, biologia, fizyka i astronomia/fizyka, matematyka, WOS,
historia sztuki, chemia)
global communication Ia studia w języku angielskim (1. język angielski; 2.
język polski lub matematyka; 3. jeden przedmiot spośród: geografia, historia, biologia, fizyka i astronomia/fizyka, WOS, język obcy nowożytny)
historia III specjalności: archiwistyczna; nauczycielska (1. jeden przedmiot
spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia; 2. język obcy nowożytny; 3. język polski)
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem III (1. język
polski; 2. język obcy nowożytny; 3. przedmiot dowolny)
kognitywistyka komunikacji III (1. język polski; 2. język obcy nowożytny; 3. jeden przedmiot spośród: filozofia, informatyka, matematyka, fizyka i astronomia/fizyka, biologia, historia, WOS, geografia, chemia)
lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I (1.
język polski; 2. język obcy nowożytny; 3. jeden przedmiot spośród: geografia, historia, matematyka, WOS)
media i cywilizacja I specjalności: archiwistyczna; public relations w mediach współczesnych (1. jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia, historia sztuki; 2. język obcy nowożytny; 3. język polski)
polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie I specjalności: kształcenia nauczycielskie w zakresie nauczania języka polskiego / języka niemieckiego jako ojczystego i obcego (1. język niemiecki – matura rozszerzona; 2. język polski – matura rozszerzona; algorytm podzielony 50/50;
kandydaci z liczbą punktów 0 w danej grupie nie będą przyjęci na studia; kryterium kwalifikacji dla cudzoziemców: wyniki egzaminu maturalnego lub certyfikaty znajomości języka niemieckiego i polskiego na poziomie minimum B2)
stosunki międzynarodowe III specjalności: dyplomacja i służba zagraniczna; studia brytyjskie i amerykańskie; stosunki międzynarodowe w Krajach Południa; studia nad organizacjami pozarządowymi; studia pozaeuropejskie (1. jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia, historia sztuki; 2.
język obcy nowożytny; 3. język polski)
studia nad wojną i wojskowością III (1. jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia, historia sztuki; 2. język obcy nowożytny; 3. język polski)
studia pisarskie III (1. język polski; 2. język obcy nowożytny; 3. przedmiot
dowolny); uwaga: studia są realizowane w systemie zajęć popołudniowych

Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
 diagnostyka sportowa III, InII (1. jeden przedmiot spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka; 2. jeden przedmiot spośród:
język obcy nowożytny, matematyka, geografia, informatyka; 3. język polski lub
WOS; zdolność do podjęcia studiów kandydaci potwierdzają zaświadczeniem
lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy)
 menedżer sportu i rekreacji I specjalności: marketingowe zarządzanie
obiektami sportowo-rekreacyjnymi; zarządzanie organizacjami sportowymi
(1. jeden przedmiot spośród: język polski, biologia, matematyka, WOS, język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: język obcy nowożytny, biologia, matematyka, geografia, informatyka; 3. jeden przedmiot spośród: fizyka i astronomia/ fizyka, informatyka, język obcy nowożytny, historia, WOS)
 wychowanie fizyczne III, InIIn specjalność: nauczycielska (egzamin
sprawnościowy z pływania; uwaga: niezaliczenie egzaminu sprawnościowego
dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego; 1. jeden
przedmiot spośród: język polski, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka,
język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, WOS; 3. jeden przedmiot spośród:
geografia, informatyka, matematyka, historia; zdolność do podjęcia studiów
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kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza
medycyny pracy)
 zdrowie publiczne III, InIIn specjalność: promocja zdrowia (1. jeden przedmiot spośród: język polski, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka; 2. jeden przedmiot spośród: język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka; 3. jeden przedmiot spośród: język obcy nowożytny,
WOS, geografia, matematyka)
Wydział Nauk Społecznych
 animacja kultury III (1. język polski; 2. język obcy nowożytny; 3. przedmiot
dowolny)
 bezpieczeństwo narodowe III, InIIn specjalności: bezpieczeństwo
państwa demokratycznego; detektywistyka i ochrona osób i mienia /stacjonarne/; polemologia – studia nad konfliktem i pokojem /niestacjonarne/
(1. język obcy nowożytny; 2. język polski; 3. przedmiot dowolny)
 bezpieczeństwo wewnętrzne III, InIIn specjalności: analityk bezpieczeństwa wewnętrznego; bezpieczeństwo publiczne; przywództwo
i negocjacje w sytuacjach (1. język obcy nowożytny; 2. język polski; 3. przedmiot dowolny)
 edukacja artystyczna I specjalność: plastyka i technika (1. język polski; 2.
język obcy nowożytny; 3. przedmiot dowolny)
 managment instytucji publicznych i public relations III specjalności:
doradztwo wizerunkowe i public relations; funkcjonariusz publiczny (1. język obcy nowożytny; 2. język polski; 3. przedmiot dowolny)
 pedagogika III, InIIn profil ogólnoakademicki; specjalności: coaching
edukacyjny; projektowanie edukacyjne; pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna; animacja czasu wolnego (1. język polski; 2. język obcy nowożytny; 3. przedmiot dowolny)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M, Mn (1. język polski; 2.
język obcy nowożytny; 3. przedmiot dowolny)
 pedagogika specjalna M, Mn specjalności: edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną; edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (1. język polski; 2. język obcy nowożytny; 3. przedmiot dowolny)
 politologia III specjalności: doradztwo polityczne; marketing w administracji i polityce; polityka międzynarodowa (1. język obcy nowożytny; 2. język
polski; 3. przedmiot dowolny)
 praca socjalna III, InIIn (1. język polski; 2. język obcy nowożytny; 3.
przedmiot dowolny)
 psychologia M specjalności: psychologia kliniczna; psychologia społeczna (1.
język polski; 2. język obcy nowożytny; 3. jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia)
 Social Sciences Ia studia w języku angielskim (1. język angielski; 2. przedmiot dowolny; 3. język polski)
 socjologia III specjalności: socjologia kultury; socjologia stosowana; socjologia zdrowia (1. język polski; 2. język obcy nowożytny; 3. przedmiot dowolny)
 socjotechnika i oddziaływanie społeczne I (1. język polski; 2. język obcy
nowożytny; 3. przedmiot dowolny)
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 biologia III (1. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka, język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, geografia; 3. język polski lub WOS; zdolność do podjęcia studiów kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny
pracy)
 biotechnologia III (1. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka, język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, geografia; 3. język polski lub WOS; zdolność do podjęcia studiów kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza
medycyny pracy)
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 eksploatacja zasobów naturalnych I studia inżynierskie (1. jeden przedmiot spośród: geografia, biologia, informatyka, język obcy nowożytny 2. jeden
przedmiot spośród: chemia, fizyka z astronomią/fizyka. matematyka; 3. język polski lub WOS)
 fizyka III (1. fizyka i astronomia/fizyka lub matematyka; 2. jeden przedmiot
spośród: informatyka, chemia, biologia, geografia; 3. język polski lub język obcy
nowożytny; zdolność do podjęcia studiów kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy)
 genetyka i biologia eksperymentalna I (1. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka, język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, geografia; 3. język polski lub WOS; zdolność do podjęcia studiów kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza medycyny pracy)
 geografia III specjalności: geoinformacja, geomonitoring, nauczycielska
(1. jeden przedmiot spośród: geografia, język polski, matematyka, WOS; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka i astronomia/fizyka, język obcy nowożytny, geografia, informatyka; 3. jeden przedmiot spośród: chemia, historia, filozofia, informatyka, język obcy nowożytny)
 geologia III (1. jeden przedmiot spośród: geografia, język polski, fizyka i astronomia/fizyka, chemia; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, język obcy nowożytny, geografia, informatyka, matematyka; 3. jeden przedmiot spośród: historia, filozofia, informatyka, język obcy nowożytny, WOS)
 hydrobiology Ia studia w języku angielskim (1. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka, język angielski; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka
i astronomia/ fizyka, geografia, informatyka; 3. przedmiot dowolny; zdolność
do podjęcia studiów kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym
przez lekarza medycyny pracy)
 matematyka III specjalności: matematyka komputerowa; nauczycielska
(1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, chemia; 3. język polski lub język obcy nowożytny)
 mikrobiologia III (1. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka, język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, geografia; 3. język polski lub WOS; zdolność do podjęcia studiów kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza
medycyny pracy)
 oceanografia I specjalności: geologia morza; oceanografia biologiczna; oceanografia fizyczna (1. jeden przedmiot spośród: geografia, język polski, biologia,
chemia, fizyka i astronomia/fizyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka i astronomia/fizyka, język obcy nowożytny, geografia, informatyka, matematyka; 3. jeden
przedmiot spośród: historia, filozofia, język obcy nowożytny, informatyka, WOS)
 optyka okularowa I (1. fizyka i astronomia/fizyka lub matematyka; 2. jeden
przedmiot spośród: informatyka, chemia, biologia; 3. język polski lub język obcy
nowożytny)
 zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego I (1. jeden przedmiot
spośród: chemia, biologia, matematyka, język obcy nowożytny; 2. jeden przedmiot spośród: geografia, fizyka i astronomia/ fizyka, informatyka; 3. język polski
lub WOS; zdolność do podjęcia studiów kandydaci potwierdzają zaświadczeniem
lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy)
Wydział Prawa i Administracji
 administracja III specjalności: administracja morska; administracja ochrony
i obsługi prawnej; administracja samorządowa; administracja zatrudnienia; doradztwo podatkowe (1. jeden przedmiot spośród: język polski lub język mniejszości
narodowej: język białoruski, język litewski, język ukraiński; 2. jeden przedmiot spośród: historia, matematyka, filozofia, WOS, geografia; 3. język obcy nowożytny)
 prawo M, Mn (1. jeden przedmiot spośród: język polski lub język mniejszości narodowej: język białoruski, język litewski, język ukraiński; 2. jeden przedmiot spośród: historia, matematyka, filozofia, WOS, geografia, język łaciński
i kultura antyczna; 3. język obcy nowożytny)
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Uniwersytet Szczeciński
 prawo internetu i ochrony informacji I, In specjalności: informacja
w sektorze prywatnym; informacja w sektorze publicznym (1. jeden przedmiot spośród: język polski lub język mniejszości narodowej: język białoruski,
język litewski, język ukraiński; 2. jeden przedmiot spośród: historia, matematyka, filozofia, WOS, geografia, informatyka; 3. język obcy nowożytny)
 prawo ochrony zasobów naturalnych I specjalności: administracja ochrony zasobów naturalnych; ochrona zasobów naturalnych w prowadzeniu działalności gospodarczej; prawo ochrony biosfery, klimatu, lasów (1. jeden przedmiot spośród: język polski lub język mniejszości narodowej: język białoruski, język
litewski, język ukraiński; 2. jeden przedmiot spośród: historia, matematyka, filozofia, WOS, geografia; 3. język obcy nowożytny)
 prawo służb mundurowych I, In specjalności: kryminalno-penitencjarna; ochrona interesów ekonomicznych państwa (1. jeden przedmiot spośród: język polski lub język mniejszości narodowej: język białoruski, język litewski, język ukraiński; 2. jeden przedmiot spośród: historia, matematyka,
filozofia, WOS, geografia; 3. język obcy nowożytny)

 farmacja M (przedmiot obowiązkowy: biologia R albo chemia R; przedmiot dodatkowy: jeden spośród – biologia R, chemia R, matematyka R lub P, fizyka R, fizyka i astronomia R; uwaga: przedmiot wybrany jako obowiązkowy nie może być
wybrany jednocześnie jako przedmiot dodatkowy)
 farmacja Ma studia w języku angielskim (świadectwo dojrzałości lub równoważne; na świadectwie ukończenia szkoły średniej dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka; rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim)
 kosmetologia III (R lub P – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia)

Wydział Chemii
www.chem.umk.pl
 chemia III (jeden przedmiot /R lub P/ spośród: chemia, matematyka, fizyka,
fizyka i astronomia, biologia, informatyka)
 chemia i technologia żywności I studia inżynierskie (jeden przedmiot /R lub
P/ spośród: chemia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, informatyka)
 chemia kosmetyczna III (jeden przedmiot /R lub P/ spośród: chemia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, informatyka)
 chemia medyczna III (jeden przedmiot /R lub P/ spośród: chemia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, informatyka); uwaga: studia prowadzone przez Wydział Chemii oraz Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
www.wfins.umk.pl
 architektura informacji III (R lub P – jeden przedmiot spośród: historia, język polski, język obcy, matematyka, informatyka, WOS)
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna III (R lub P – język polski albo język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka,
fizyka i astronomia, historia, historia muzyki, historia sztuki, geografia, informatyka,
matematyka, WOS)
 filozofia III (R lub P – jeden przedmiot spośród: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: filozofia, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, WOS, język obcy nowożytny)
 kognitywistyka III (R lub P – język polski oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, informatyka, filozofia)
 medioznawstwo I (R lub P – język polski oraz jeden przedmiot spośród: filozofia, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka,
WOS, język obcy nowożytny)
 Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne I (R lub P – jeden przedmiot spośród: język polski, matematyka, język obcy
nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: filozofia, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka,
język łaciński i kultura antyczna, WOS, język obcy nowożytny /inny niż wybrany
wcześniej/)
 pedagogika III (R lub P – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, matematyka, WOS)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M (R lub P – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, matematyka, WOS)
 pedagogika specjalna M (R lub P – język polski, język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia,
geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, matematyka,
WOS)
 praca socjalna I (R lub P – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, matematyka, WOS)
 psychologia M (język polski R lub P, język obcy nowożytny R lub P, matematyka
P lub R oraz jeden przedmiot /R/ spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, geografia, WOS, filozofia)
 socjologia III (R lub P – język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród:
historia, matematyka, WOS, język polski)

Wydział Farmaceutyczny
Collegium Medicum w Bydgoszczy
www.wf.cm.umk.pl
 analityka medyczna M (jeden przedmiot /R/ spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia)

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
www.fizyka.umk.pl
 astronomia III (R lub P – matematyka oraz jeden przedmiot spośród: fizyka,
fizyka i astronomia, matematyka, chemia, biologia, informatyka; uwaga: matematyka może zostać wybrana dwa razy)

Wydział Teologiczny
 familiologia III specjalności: asystent rodziny, profilaktyka społeczna (1. język
polski; 2. język obcy nowożytny; 3. przedmiot dowolny)
 teologia M specjalności: komunikacja interpersonalna i społeczna; nauczycielska (1. język polski; 2. język obcy nowożytny; 3. przedmiot dowolny)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel. 56 611 45 15, 56 611 46 57
www.umk.pl
www.umk.pl/kandydaci
e-mail: rekrutacja@umk.pl
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 52 585 38 19, 52 585 33 88
www.cm.umk.pl
rekrutacja.cm.umk.pl
e-mail: rekrutacja@cm.umk.pl
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 automatyka i robotyka III studia inżynierskie (R lub P – matematyka oraz
jeden przedmiot spośród: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, chemia, biologia, informatyka; uwaga: matematyka może zostać wybrana dwa razy)
 fizyka III (R lub P – matematyka oraz jeden przedmiot spośród: fizyka, fizyka
i astronomia, matematyka, chemia, biologia, informatyka; uwaga: matematyka
może zostać wybrana dwa razy)
 fizyka techniczna III studia inżynierskie (R lub P – matematyka oraz jeden
przedmiot spośród: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, chemia, biologia, informatyka; uwaga: matematyka może zostać wybrana dwa razy)
 informatyka stosowana III studia inżynierskie (R lub P – matematyka oraz
jeden przedmiot spośród: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, chemia, biologia, informatyka; uwaga: matematyka może zostać wybrana dwa razy)
Wydział Humanistyczny
www.human.umk.pl
 etnologia – antropologia kulturowa I (R lub P – jeden przedmiot spośród:
język polski, język obcy nowożytny, języki mniejszości narodowych, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, WOS)
 filologia angielska III (język angielski R, język polski R lub P)
 filologia bałkańska III (R lub P – język polski, język obcy nowożytny)
 filologia germańska III (R lub P – język niemiecki albo inny język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: język polski, historia, filozofia)
 filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie I (R lub P – język polski
oraz język obcy nowożytny albo język łaciński i kultura antyczna)
 filologia polska III (język polski R lub P)
 filologia polska jako obca I (pierwszy język obcy nowożytny R, drugi język obcy nowożytny R)
 filologia romańska III (R lub P – język francuski albo inny język obcy nowożytny, język polski)
 filologia rosyjska III (R lub P – język rosyjski albo inny język obcy nowożytny, język polski)
 filologia włoska I (język obcy nowożytny R, język polski R lub P)
 japonistyka III (język angielski R, matematyka R lub P oraz jeden przedmiot
/R/ spośród: język polski, język obcy nowożytny /inny niż język angielski/, język
łaciński i kultura antyczna, historia, geografia, biologia, fizyka, chemia)
 kulturoznawstwo III (R lub P – język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: język polski, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, historia,
WOS, filozofia, matematyka)
 lingwistyka praktyczna i copywriting I (R lub P – język polski albo język
obcy nowożytny)
 lingwistyka stosowana I (R lub P – język obcy nowożytny, język polski)
Wydział Lekarski
Collegium Medicum w Bydgoszczy
www.wl.cm.umk.pl
 biotechnologia medyczna III (jeden przedmiot /R lub P/ spośród: biologia,
chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka)
 kierunek lekarski M, Mn (biologia R albo matematyka R oraz jeden przedmiot /R/ spośród; chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, biologia)
 kierunek lekarski Ma studia w języku angielskim (świadectwo dojrzałości lub
równoważne; na świadectwie ukończenia szkoły oceny z biologii oraz z chemii
lub fizyki; test pisemny w języku angielskim – specjalistyczne słownictwo z zakresu biologii, chemii i fizyki; rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim oceniająca motywację do studiowania medycyny, doświadczenie w pracach organizacji pomocowych, zdolności interpersonalne, komunikatywność)
 optyka okularowa z elementami optometrii I (jeden przedmiot /R lub P/
spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka)

megabaza.perspektywy.pl

Wydział Matematyki i Informatyki
www.mat.umk.pl
 informatyka III studia licencjackie (matematyka P oraz jeden przedmiot /R/
spośród: matematyka, informatyka, fizyka; jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu
maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, informatyki lub fizyki – 0
punktów za ten przedmiot); uwaga: istnieje możliwość zmiany studiów po I roku na studia inżynierskie
 informatyka III studia inżynierskie (matematyka P oraz jeden przedmiot /R/
spośród: matematyka, informatyka, fizyka; jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu
maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, informatyki lub fizyki – 0
punktów za ten przedmiot); uwaga: istnieje możliwość zmiany studiów po I roku na studia licencjackie
 informatyka InII studia inżynierskie (matematyka P oraz jeden przedmiot
/R/ spośród: matematyka, informatyka, fizyka; jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, informatyki lub fizyki – 0 punktów za ten przedmiot)
 matematyka III (matematyka R lub P)
 matematyka i ekonomia I (R lub P – matematyka, język obcy nowożytny);
uwaga: studia prowadzone przez Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 matematyka stosowana I studia inżynierskie (matematyka R lub P)
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
www.biol.umk.pl
 biologia III (R lub P – język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia)
 biologia sądowa I (R lub P – język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia)
 biotechnologia III (R lub P – język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia)
 weterynaria M (biologia R, chemia R; pełne uprawnienia w zawodzie technika weterynarii, tj. zdane trzy egzaminy zawodowe; jeżeli kandydat nie posiada pełnych
uprawnień – 0 punktów za ten element)
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
www.econ.umk.pl
 ekonomia III (R lub P – język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród:
matematyka, geografia, historia, WOS)
 finanse i rachunkowość III (R lub P – język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, WOS)
 finanse i rachunkowość InIIn (złożenie wymaganych dokumentów – wg
kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc)
 komunikacja i psychologia w biznesie I (R lub P – język obcy nowożytny
oraz jeden przedmiot spośród: język polski, matematyka, geografia, historia,
WOS)
 komunikacja i psychologia w biznesie In (złożenie wymaganych dokumentów – wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc)
 logistyka I (R lub P – język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, WOS)
 logistyka In (złożenie wymaganych dokumentów – wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc)
 matematyka i ekonomia I (R lub P – matematyka, język obcy nowożytny);
uwaga: studia prowadzone przez Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 zarządzanie III (R lub P – język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, WOS)
 zarządzanie InII (złożenie wymaganych dokumentów – wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc)

PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2022

187

U n i w e r s y t e t M i k o ł a j a K o p e r n i k a w To r u n i u
Wydział Nauk Historycznych
www.wnh.umk.pl
 archeologia III (R lub P – jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, język polski, język obcy nowożytny, geografia, WOS, matematyka, biologia, chemia)
 archiwistyka i zarządzanie dokumentacją III (R lub P – jeden przedmiot
spośród: historia, język polski, język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, WOS, historia sztuki, matematyka)
 historia III (R lub P – jeden przedmiot spośród: historia, język polski, język
obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, WOS, historia sztuki, matematyka)
 studia skandynawsko-bałtyckie I (R lub P – jeden przedmiot spośród: historia, język polski, język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, WOS, historia sztuki, matematyka)
 wojskoznawstwo III (R lub P – jeden przedmiot spośród: historia, język polski,
język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, geografia, WOS, historia sztuki, matematyka)
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
www.wnopib.umk.pl
 bezpieczeństwo narodowe I (R lub P – język polski albo język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, historia sztuki, geografia, matematyka, WOS, informatyka)
 bezpieczeństwo wewnętrzne III (R lub P – język polski albo język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka
i astronomia, historia, historia sztuki, geografia, matematyka, WOS, informatyka)
 politologia III (R lub P – język polski albo język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS, informatyka)
 stosunki międzynarodowe III (R lub P – język polski albo język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS, informatyka)
Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum w Bydgoszczy
www.wnoz.cm.umk.pl
 audiofonologia I (R lub P – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka,
fizyka i astronomia, matematyka, język polski, informatyka, geografia)
 dietetyka III (R lub P – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka
i astronomia, matematyka, geografia, informatyka)
 dietetyka InIIn (R lub P – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka,
fizyka i astronomia, matematyka, język polski, informatyka, geografia)
 elektroradiologia I (R lub P – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, geografia, informatyka)
 elektroradiologia In (R lub P – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, geografia, informatyka, język polski)
 fizjoterapia M (R lub P – jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, matematyka, geografia, informatyka)
 fizjoterapia Ma studia w języku angielskim (świadectwo dojrzałości lub równoważne; na świadectwie ukończenia szkoły jeden spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka; rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim oceniająca motywacje do studiowania fizjoterapii, doświadczenie w pracach organizacji
pomocowych, zdolności interpersonalne, komunikatywność)
 fizjoterapia Mn (R lub P – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka,
fizyka i astronomia, matematyka, język polski, informatyka, geografia)
 pielęgniarstwo III (R lub P – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, geografia, informatyka)
 pielęgniarstwo Ia studia w języku angielskim (świadectwo dojrzałości lub równoważne; na świadectwie ukończenia szkoły jeden spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka; rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim oceniająca mo-
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tywacje do studiowania pielęgniarstwa, doświadczenie w pracach organizacji pomocowych, zdolności interpersonalne, komunikatywność)
położnictwo III (R lub P – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka,
fizyka i astronomia, matematyka, geografia, informatyka)
ratownictwo medyczne I (R lub P – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, geografia, informatyka)
ratownictwo medyczne In (R lub P – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, język polski, geografia, informatyka)
terapia zajęciowa I (R lub P – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, WOS, język polski, geografia, matematyka, informatyka,
historia, historia sztuki, historia muzyki)

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
www.geo.umk.pl
 geografia III (R lub P – język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród:
geografia, matematyka, historia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, informatyka)
 gospodarka przestrzenna I studia inżynierskie (R lub P – język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: geografia, biologia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, chemia, historia, historia sztuki, WOS)
 turystyka i rekreacja III (R lub P – język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: geografia, matematyka, historia, historia sztuki, filozofia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, biologia, informatyka)
Wydział Prawa i Administracji
www.law.umk.pl
 administracja III (R lub P – język polski, język obcy nowożytny oraz historia
albo matematyka)
 administracja InII (złożenie wymaganych dokumentów)
 prawo M (R lub P – język polski, język obcy nowożytny oraz historia albo matematyka)
 prawo Mn (złożenie wymaganych dokumentów)
Wydział Sztuk Pięknych
www.art.umk.pl
 architektura wnętrz I (egzamin praktyczny: test rysunkowy, rysunek, malarstwo, kompozycja przestrzenna; R lub P – jeden przedmiot spośród: historia sztuki, historia, język polski, język obcy nowożytny)
 grafika M (kwalifikacja prac plastycznych w obecności kandydata: teczka – 10
prac malarskich, 10 prac rysunkowych; uwaga: negatywna ocena prac dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego; egzamin praktyczny: rysunek, malarstwo; R lub P – jeden przedmiot spośród: historia sztuki, historia, język polski, język obcy nowożytny)
 historia sztuki III (R lub P – jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, język polski, język obcy, geografia, WOS, chemia)
 konserwacja i restauracja dzieł sztuki M (kwalifikacja prac plastycznych
w obecności kandydata: teczka – 10 prac malarskich, 10 prac rysunkowych; uwaga:
negatywna ocena prac dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego; egzamin praktyczny: rysunek, malarstwo; R lub P – jeden przedmiot spośród:
historia sztuki, historia, chemia, język polski, język obcy nowożytny)
 krytyka artystyczna I (R lub P – jeden przedmiot spośród: historia, historia
sztuki, język polski, język obcy)
 malarstwo M (egzamin praktyczny: rysunek, malarstwo; R lub P – jeden przedmiot spośród: historia sztuki, historia, język polski, język obcy nowożytny)
 ochrona dóbr kultury III (R lub P – jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, język polski, język obcy)
 sztuka mediów i edukacja wizualna I (kwalifikacja prac plastycznych
w obecności kandydata: teczka – 5 rysunków i 5 prac plastycznych dowolnego
rodzaju; uwaga: negatywna ocena prac dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego; egzamin praktyczny: test rysunkowy, rysunek, ma-
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uniwersytety
larstwo, kompozycja; R lub P – jeden przedmiot spośród: historia sztuki, historia,
język polski, język obcy nowożytny)
Wydział Teologiczny
www.teologia.umk.pl
 nauki o rodzinie III (R lub P – jeden przedmiot spośród: język polski, język
obcy nowożytny, matematyka, biologia, geografia, historia, WOS, filozofia, historia sztuki)
 teologia M studia 5-letnie; specjalność katechetyczno-pastoralna (R lub P
– jeden przedmiot spośród: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia, geografia, historia, WOS, filozofia, historia sztuki)
 teologia M studia 6-letnie; specjalność kapłańska (rozmowa kwalifikacyjna na podstawie lektur oraz R lub P – jeden przedmiot spośród: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia, geografia, historia, WOS, filozofia,
historia sztuki)
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00-927 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Biuro ds. Rekrutacji:
Pałac Kazimierzowski, pok. 4
tel. 22 552 40 41, 22 552 40 42
www.rekrutacja.uw.edu.pl
www.irk.uw.edu.pl
e-mail: rekrutacja@adm.uw.edu.pl
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW
00-312 Warszawa, ul. Dobra 55,
pokój 0.070 – parter
tel. 22 55 24 222, 22 55 20 277
tel. 22 55 24 221, 22 55 24 056
e-mail: bon@uw.edu.pl





Uwaga: Uczelnia zastrzega sobie prawo nieruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów – szczegółowe informacje na Uczelni.
Z Uchwały Senatu:
§ 2 Ilekroć w uchwale mowa jest o: (…)
14) przedmiocie punktowanym – należy przez to rozumieć przedmiot, z którego brak
wyniku nie dyskwalifikuje kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym
15) przedmiocie wymaganym – należy przez to rozumieć przedmiot obowiązkowy
w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 administracja III (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka
P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/ oraz jeden przedmiot /R/
spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, WOS, język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki/; uwaga: języki obce
muszą być różne)
 administracja IzIIz (przedmioty wymagane /P lub R/: język polski, matematyka, język obcy /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski,
rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/)
 American Studies IaIIa studia w języku angielskim (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język angielski R oraz jeden przed-
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miot /P lub R/ spośród: filozofia, historia, geografia, WOS, język hiszpański; uwaga: wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego co najmniej
na poziomie B2)
antropozoologia I (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka
P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki/ oraz jeden przedmiot /R/
spośród: język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, WOS, wiedza o tańcu, informatyka)
Archaeology IaIIa studia w języku angielskim (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język angielski Roraz jeden przedmiot /
R/ spośród: geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna,
język grecki i kultura antyczna, filozofia)
archeologia III (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P
lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański,
włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język
grecki i kultura antyczna, filozofia)
architektura przestrzeni informacyjnych III (Etap I. przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru:
angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: historia, geografia, WOS, informatyka, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka; Etap II. sprawdzian predyspozycji
do studiowania na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych – pisemny
test kompetencyjny, sprawdzający rozumienie tekstu pisanego oraz umiejętności
pracy z nim)
architektura przestrzeni informacyjnych IzII (uwaga: można wskazać
trzy różne języki obce; P lub R – trzy przedmioty spośród: język polski, język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język rosyjski, język portugalski, język szwedzki, język słowacki, matematyka, historia,
geografia, WOS, biologia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, chemia,
fizyka i astronomia /fizyka, historia sztuki, filozofia)
Artes Liberales III (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki/, jeden przedmiot /R/ spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia,
historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna,
język grecki i kultura antyczna, WOS, wiedza o tańcu oraz przedmioty punktowane – jeden przedmiot /P lub R/ spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka,
język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język mniejszości narodowej /białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki/, język mniejszości etnicznej /łemkowski/, język regionalny – kaszubski, WOS, wiedza o tańcu; uwaga: przedmioty do wyboru muszą być różne)
astronomia III (uwaga: matematyka na poziomie rozszerzonym może być
wskazana dwukrotnie; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka
R; język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród:
matematyka, fizyka i astronomia/fizyka, chemia, informatyka)
bezpieczeństwo wewnętrzne III (przedmioty wymagane: język polski P
lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski,
niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: język obcy nowożytny, historia, WOS, geografia, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia,
chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, historia muzyki, historia sztuki;
uwaga: wybrane języki obce muszą być różne)
bezpieczeństwo wewnętrzne IzIIz (trzy dowolne przedmioty maturalne
P lub R)
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 bioinformatyka i biologia systemów III (uwaga: matematyka na poziomie
rozszerzonym może być wskazana trzykrotnie, a informatyka dwukrotnie; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski/ oraz jeden przedmiot
/R/ spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, matematyka;
przedmioty punktowane: matematyka R lub informatyka R)
 biologia III (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub
R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki/, biologia R oraz jeden przedmiot /P
lub R/ spośród: chemia, fizyka i astronomia/fizyka, matematyka, informatyka)
 biotechnologia III (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki/, biologia R oraz jeden
przedmiot /P lub R/ spośród: chemia, fizyka i astronomia/fizyka, matematyka, informatyka)
 chemia III (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R,
język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski,
rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: chemia, biologia, informatyka, fizyka i astronomia/fizyka)
 chemia jądrowa i radiofarmaceutyki I (przedmioty wymagane: język polski
P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski,
niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki/ oraz jeden
przedmiot /R/ spośród: chemia, biologia, informatyka, fizyka i astronomia/fizyka)
 chemia medyczna III studia 3,5-letnie inżynierskie (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: chemia, biologia, informatyka, fizyka i astronomia/fizyka)
 chemiczna analiza instrumentalna I studia 3,5-letnie inżynierskie (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R
/do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: chemia, biologia, informatyka, fizyka i astronomia/fizyka)
 dziennikarstwo i medioznawstwo III (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród:
historia, WOS, geografia, informatyka, filozofia)
 dziennikarstwo i medioznawstwo IzIIz (uwaga: można wskazać trzy różne języki obce; P lub R – trzy przedmioty spośród: język polski, język angielski,
język francuski, język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język rosyjski, język portugalski, język szwedzki, język słowacki, matematyka, historia, geografia,
WOS, informatyka, fizyka i astronomia /fizyka, filozofia)
 ekonomia III (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski,
rosyjski, portugalski, słowacki, szwedzki/)
 ekonomia IwIIw (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka
P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, słowacki, szwedzki/)
 English Studies IaIIa studia w języku angielskim (przedmioty wymagane:
język polski P lub R, matematyka P lub R, język angielski R)
 etnologia i antropologia kulturowa III (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród:
język mniejszości narodowej /białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki/, język
mniejszości etnicznej /łemkowski/, język regionalny /kaszubski/, biologia, historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu, WOS, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, filozofia, informatyka)
 European Politics and Economics Ia (wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2; uwaga: nie można wskazać dwa razy
tego samego języka obcego; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki,
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włoski, hiszpański, rosyjski, portugalski, słowacki, szwedzki/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: język obcy nowożytny, historia, WOS, geografia, filozofia, język
łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, informatyka, historia muzyki, historia sztuki)
europeistyka III (uwaga: nie można wskazać dwa razy tego samego języka
obcego; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język
obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, portugalski, słowacki, szwedzki/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: język
obcy nowożytny, historia, WOS, geografia, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, informatyka)
europeistyka – integracja europejska I (uwaga: nie można wskazać dwa
razy tego samego języka obcego; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki,
włoski, hiszpański, rosyjski, portugalski, słowacki, szwedzki/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: język obcy nowożytny, historia, WOS, geografia, filozofia, język
łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, informatyka, historia muzyki, historia sztuki)
europejskie studia optyki okularowej i optometrii I studia 4-letnie (uwaga: matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie;
przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P
lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: matematyka, fizyka i astronomia/fizyka, chemia, biologia, informatyka)
fennistyka III (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P
lub R, język obcy R /do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski, portugalski, szwedzki, słowacki)
filologia bałtycka III (uwaga: nie można wskazać dwa razy tego samego języka
obcego nowożytnego; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub
R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, słowacki, szwedzki/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: filozofia, geografia, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, historia muzyki, historia
sztuki, informatyka, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język mniejszości narodowej /białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki/, język mniejszości etnicznej /łemkowski/, język regionalny /kaszubski/, WOS)
filologia białoruska z językiem angielskim III (uwaga: wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej A2; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski,
język mniejszości narodowej – białoruski, litewski, ukraiński; język mniejszości
etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski/)
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie III (uwaga: nie można wskazać dwa razy tego samego języka; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański,
włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/; przedmioty punktowane: jeden
przedmiot /P lub R/ spośród – język angielski, język francuski, język niemiecki, język
hiszpański, język włoski, język rosyjski, język portugalski, język szwedzki, język słowacki, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, WOS)
filologia nowogrecka I (uwaga: nie można wskazać dwa razy tego samego języka; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki, język mniejszości narodowej – białoruski, litewski,
ukraiński, niemiecki; język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny
– kaszubski/ oraz jeden przedmiot /P lub R/ spośród: biologia, chemia, filozofia,
fizyka/ fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, WOS,
wiedza o tańcu, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej /białoruski,
litewski, ukraiński, niemiecki/, język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski)
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uniwersytety
 filologia polska III (uwaga: nie można wskazać dwa razy tego samego języka
obcego; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski,
słowacki, szwedzki, portugalski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: język polski, filozofia, geografia, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna,
informatyka, język mniejszości narodowej /białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki/, język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, WOS,
wiedza o tańcu, język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański,
język włoski, język rosyjski, język portugalski, język szwedzki, język słowacki)
 filologia romańska III (uwaga: można wskazać dwa razy język francuski;
przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R oraz język obcy R /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, portugalski, słowacki, szwedzki/; przedmiot punktowany: język francuski R)
 filologia romańska IwIIz (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy R /do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/)
 filologia rosyjska III (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy R /do wyboru: rosyjski, angielski, francuski, hiszpański,
niemiecki, włoski, portugalski, szwedzki, słowacki)
 filologia włoska III, IwII (przedmioty wymagane: język polski P lub R,
matematyka P lub R, język obcy R /do wyboru: włoski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, portugalski, słowacki, szwedzki/)
 filozofia III, IzIIz (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki,
hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, informatyka, WOS)
 Finance, International Investments and Accounting Ia (wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język angielski R)
 Finance, International Investments and Accounting Iw (wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R
/do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, słowacki, szwedzki/)
 finanse i rachunkowość III (przedmioty wymagane: język polski P lub R,
matematyka R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki,
hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, słowacki, szwedzki/)
 finanse i rachunkowość IwIIw (przedmioty wymagane: język polski P lub
R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, słowacki, szwedzki/)
 fizyka III (uwaga: matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski,
rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: matematyka, fizyka i astronomia/fizyka, chemia, informatyka)
 geografia III (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub
R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/, geografia R; przedmiot punktowany: jeden przedmiot /P lub R/ spośród -– biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, historia, historia sztuki, informatyka, WOS, język łaciński i kultura
antyczna, język grecki i kultura antyczna)
 geologia poszukiwawcza III (uwaga: matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie; przedmioty wymagane: język polski P lub
R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/ oraz jeden
przedmiot /R/ spośród: geografia, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, matematyka albo wynik egzaminu zawodowego/egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik geolog /x1/)
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 geologia stosowana III studia inżynierskie 3,5-roczne (uwaga: matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki,
portugalski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: geografia, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, matematyka albo wynik egzaminu zawodowego/egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik geolog /x1/)
 germanistyka III (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka
P lub R, język niemiecki R)
 gospodarka przestrzenna III (uwaga: nie można wskazać dwa razy tego
samego przedmiotu; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P
lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański,
włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: geografia, WOS; przedmiot punktowany /P lub R/: jeden przedmiot spośród
– biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/ fizyka, geografia, historia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, WOS)
 gospodarka przestrzenna IzIIz (uwaga: nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu; przedmioty wymagane /P lub R/: język polski, język obcy /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki,
portugalski/ oraz jeden przedmiot spośród: geografia, WOS; przedmiot punktowany
/P lub R/: jeden przedmiot spośród – biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/
fizyka, geografia, historia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki
i kultura antyczna, matematyka, WOS)
 hispanistyka stosowana Iw (przedmioty wymagane /P lub R/: język polski, matematyka, język obcy /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, słowacki, szwedzki/)
 historia III (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub
R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski,
hiszpański, portugalski, szwedzki, słowacki/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna)
 historia IzIIz (trzy przedmioty /P lub R/ spośród: język polski, matematyka,
biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, historia
sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, WOS)
 historia i kultura Żydów III (przedmioty wymagane: język polski P lub R,
matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia,
historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, WOS, język grecki i kultura antyczna)
 historia sztuki III (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka
P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/ oraz jeden przedmiot /R/
spośród: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, WOS, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna)
 historia sztuki IzIIz (przedmioty wymagane: język polski P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: filozofia,
geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, WOS, wiedza o tańcu, język
łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna)
 hungarystyka III (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka
P lub R, język obcy R /do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski, portugalski, szwedzki, słowacki/)
 iberystyka – hispanistyka I (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, słowacki, szwedzki/)
 iberystyka – portugalistyka I (przedmioty wymagane: język polski P lub R,
matematyka P lub R, język obcy R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki,
hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, słowacki, szwedzki/)
 Indywidualne Studia Międzydziedzinowe III Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (etap I.
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uwaga: nie można wskazać dwa razy tego samego języka obcego; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: język łaciński i kultura antyczna,
język grecki i kultura antyczna, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, WOS, geografia, filozofia, fizyka i astronomia/ fizyka, chemia, biologia,
język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański, język włoski,
język rosyjski, język portugalski, język słowacki, język szwedzki; uwaga: osoby,
które po przeliczeniu punktów z egzaminów maturalnych uzyskają mniej niż 60
punktów, nie zostaną dopuszczone do rozmowy kompetencyjnej; etap II. rozmowa kompetencyjna – celem sprawdzianu predyspozycji jest rozpoznanie pozaszkolnych /spoza zakresu wiedzy maturalnej/ zainteresowań kandydata; oceniana jest umiejętność samodzielnego myślenia, prowadzenia rozmowy
i formułowania argumentów oraz nawiązywania do różnych obszarów wiedzy;
o tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy z wybranej przez siebie dyscypliny lub z większej liczby dyscyplin; Komisja egzaminacyjna, wybierze jeden ze zgłoszonych przez kandydata tematów jako główny przedmiot rozmowy, przy czym komisja pozostawia sobie prawo do zadawania
pytań dotyczących drugiego tematu; temat oraz dobór lektur, stanowiący punkt
wyjścia do rozmowy z komisją egzaminacyjną, pozostawiony jest kandydatom,
którzy swoje propozycje przekazują drogą elektroniczną we właściwym terminie
podanym na stronach systemu IRK); uwaga: studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w zależności od kierunku dyplomowego
Indywidualne Studia Międzydziedzinowe III Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (uwaga: matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru:
angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki,
portugalski/ oraz dwa przedmioty /R/ spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, informatyka; uwaga: kandydaci kwalifikowani na kierunek matematyka, jako jeden z dwóch przedmiotów muszą wskazać
matematykę, a kandydaci kwalifikowani na kierunek informatyka, jako jeden
z dwóch przedmiotów muszą wskazać matematykę lub informatykę); uwaga: jednolite magisterskie na kierunku psychologia, studia pierwszego stopnia na kierunkach: astronomia, biologia, biotechnologia, chemia, chemia medyczna, filozofia, fizyka, geografia, geologia poszukiwawcza, geologia stosowana,
gospodarka przestrzenna, informatyka, International Studies in Philosophy,
kognitywistyka, matematyka, ochrona środowiska, socjologia
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo III (Etap I. przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: historia, geografia, WOS,
informatyka, filozofia; Etap II. sprawdzian predyspozycji do studiowania na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo)
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo IzIIz (uwaga: można wskazać trzy różne języki obce; P lub R – trzy przedmioty spośród: język polski, język
angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język
rosyjski, język słowacki, język szwedzki, język portugalski, historia, matematyka,
WOS, geografia, biologia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, chemia,
fizyka i astronomia/fizyka, historia sztuki, filozofia)
informatyka III (uwaga: matematyka może być wzięta pod uwagę trzykrotnie; język polski, język obcy i informatyka mogą być wzięte pod uwagę dwukrotnie; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka R, język obcy P lub
R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski/ oraz
matematyka R lub informatyka R; przedmioty punktowane: dowolny przedmiot
R /włącznie z matematyką, informatyką, językiem polskim lub obcym/)
informatyka i ekonometria III (przedmioty wymagane: język polski P lub
R, matematyka R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki,
hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, słowacki, szwedzki/)
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 informatyka i ekonometria IwIIw (przedmioty wymagane: język polski P
lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski,
niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, słowacki, szwedzki/)
 International Studies in Philosophy Ia studia w języku angielskim (wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie
B2; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język angielski R oraz jeden przedmiot /R/ spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka
i astronomia/fizyka, geografia, historia, informatyka, WOS)
 kognitywistyka III (uwaga: matematyka może być uwzględniona dwukrotnie; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, słowacki, szwedzki/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród:
matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, filozofia, informatyka)
 kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska III (uwaga: nie
można wskazać dwa razy tego samego języka obcego; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski,
francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język regionalny – kaszubski, język mniejszości
etnicznej – łemkowski, język mniejszości narodowej /białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki/, WOS, wiedza o tańcu, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka)
 kulturoznawstwo – wiedza o kulturze III (uwaga: nie można wskazać
dwa razy tego samego języka obcego nowożytnego; przedmioty wymagane: język
polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/ oraz
jeden przedmiot /R/ spośród: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki,
WOS, wiedza o tańcu, język obcy nowożytny, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, geografia, biologia, chemia, fizyka/ fizyka i astronomia, język mniejszości narodowej /białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki/,
język mniejszości etnicznej /łemkowski/, język regionalny /kaszubski/)
 kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej III (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, białoruski, ukraiński, litewski, słowacki,
szwedzki, portugalski/; przedmiot punktowany: jeden przedmiot /P lub R/ spośród – biologia, chemia, filozofa, fizyka/ fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki,
historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, WOS, wiedza o tańcu)
 lingwistyka stosowana III (przedmiot wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, pierwszy język obcy R /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/, drugi język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/); uwaga: można studiować
dwa języki obce od poziomu zaawansowanego – wymagane udokumentowane potwierdzenie znajomości obu języków na poziomie zaawansowanym;
podczas rejestracji kandydat wybiera dwa języki, jeden jako pierwszy i jeden
jako drugi spośród: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski; uwaga: istnieje możliwość studiowania drugiego języka od podstaw – japoński, niemiecki, rosyjski, szwedzki, włoski, polski język migowy /PJM/
 logistyka i administrowanie w mediach III (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski,
francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: historia, WOS, geografia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, filozofia)
 logistyka i administrowanie w mediach IzIIz (uwaga: można wybrać trzy
różne języki obce; P lub R – trzy przedmioty spośród: język polski, język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język rosyjski, język portugalski, język szwedzki, język słowacki, matematyka, historia, geografia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia /fizyka, filozofia)
 logopedia ogólna i kliniczna III (I etap. uwaga: nie można wskazać dwa
razy tego samego języka obcego nowożytnego; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, fran-
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cuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/ oraz
jeden przedmiot /R/ spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, WOS, język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język rosyjski, język
portugalski, język szwedzki, język słowacki; II etap. ustny sprawdzian predyspozycyjny sprawdzający predyspozycje kandydata do podjęcia studiów logopedycznych i możliwości wykonywania zawodu logopedy /szczegółowe informacje bezpośrednio na uczelni/)
matematyka III (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka
R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski/ oraz dowolny przedmiot R /włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym/)
międzywydziałowe studia ochrony środowiska III (uwaga: matematykę można wskazać dwa razy; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański,
niemiecki, rosyjski, włoski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: biologia, chemia,
fizyka i astronomia/fizyka, geografia, informatyka, matematyka, WOS)
muzykologia III (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P
lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański,
włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej /białoruski, litewski, ukraiński/, język mniejszości
etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, WOS, wiedza o tańcu, język grecki i kultura antyczna)
nanoinżynieria I studia 3,5-letnie inżynierskie (uwaga: matematyka może być
wskazana dwukrotnie; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka
R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, słowacki, szwedzki/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród:
matematyka, fizyka i astronomia/ fizyka, informatyka, chemia)
nauczanie fizyki I (uwaga: matematyka na poziomie rozszerzonym może być
wskazana dwukrotnie; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka
R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, słowacki, szwedzki/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród:
matematyka, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, chemia)
nauczanie języków obcych III obligatoryjne dwie ścieżki: ścieżka A – nauczanie języka angielskiego oraz ścieżka B – do wyboru: nauczanie języka
francuskiego, nauczanie języka niemieckiego, nauczanie przedmiotu „WOS”
(przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język angielski R; przedmiot punktowany: jeden przedmiot /P lub R/ spośród – język niemiecki, język francuski, WOS, historia, geografia, filozofia; uwaga: wymagana znajomość języka ścieżki B /francuski/niemiecki/ na poziomie A2)
ochrona środowiska III (uwaga: matematyka może być uwzględniona dwukrotnie; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język
obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki/, biologia R oraz jeden przedmiot /P lub R/
spośród: chemia, fizyka i astronomia/fizyka, matematyka, informatyka)
organizowanie rynku pracy I (uwaga: nie można wskazać dwa razy tego samego języka obcego; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P
lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański,
włoski, rosyjski, portugalski, słowacki, szwedzki/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: język obcy nowożytny, historia, WOS, geografia, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka/fizyka
i astronomia, informatyka, historia muzyki, historia sztuki)
orientalistyka – afrykanistyka III (uwaga: język obcy na poziomie rozszerzonym może być wskazany dwukrotnie; przedmioty wymagane: język polski P
lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski,
niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski/, język obcy R /do wyboru: jw./)
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 orientalistyka – arabistyka III (uwaga: język obcy na poziomie rozszerzonym może być wskazany dwukrotnie; przedmioty wymagane: język polski P lub
R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski/, język obcy R /do wyboru: jw./)
 orientalistyka – indologia III (uwaga: język angielski na poziomie rozszerzonym może być wskazany dwukrotnie; przedmioty wymagane: język polski P
lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski,
niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski/, język angielski R)
 orientalistyka – japonistyka III, IwII (uwaga: język angielski na poziomie rozszerzonym może być wskazany dwukrotnie; przedmioty wymagane:
język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski/, język angielski R)
 orientalistyka – koreanistyka I, Iw (uwaga: język angielski na poziomie
rozszerzonym może być wskazany dwukrotnie; przedmioty wymagane: język
polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski/, język angielski R)
 orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego III (uwaga: język obcy na poziomie rozszerzonym może być wskazany dwukrotnie; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski/, język obcy R
/do wyboru jw./)
 orientalistyka – mongolistyka i tybetologia I (uwaga: język obcy na poziomie rozszerzonym może być wskazany dwukrotnie; przedmioty wymagane: język
polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski/, język obcy R /do wyboru: jw./)
 orientalistyka – sinologia III, IwII (uwaga: język angielski na poziomie rozszerzonym może być wskazany dwukrotnie; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski/, język angielski R)
 orientalistyka – turkologia III (uwaga: język obcy na poziomie rozszerzonym może być wskazany dwukrotnie; przedmioty wymagane: język polski P lub
R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski/, język obcy R /do wyboru: jw./)
 pedagogika III (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P
lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański,
włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: biologia, historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia)
 pedagogika IzIIz (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka
P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/; przedmiot punktowany: jeden przedmiot /P lub R/ spośród – biologia, historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M (przedmioty wymagane:
język polski P lub R, matematyka P lub R, język angielski P lub R oraz jeden przedmiot /R/ spośród: biologia, historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Mz (przedmioty wymagane:
język polski P lub R, matematyka P lub R, język angielski P lub R; przedmiot punktowany: jeden przedmiot /P lub R/ spośród – biologia, historia, historia sztuki,
WOS, geografia, filozofia)
 pedagogika specjalna M (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki,
hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: biologia, historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia)
 pedagogika specjalna Mz (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki,
hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/; przedmiot punktowany: jeden przedmiot /P lub R/ spośród – biologia, historia, historia sztuki, WOS,
geografia, filozofia)
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 politologia III (uwaga: nie można wskazać dwa razy tego samego języka obcego; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: język obcy
nowożytny, historia, WOS, geografia, filozofia, język łaciński i kultura antyczna,
język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, historia muzyki, historia sztuki)
 politologia IzIIz (trzy dowolne przedmioty maturalne P lub R)
 polityka społeczna III (uwaga: nie można wskazać dwa razy tego samego
języka obcego; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R,
język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski,
rosyjski, portugalski, słowacki, szwedzki/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: język
obcy nowożytny, historia, WOS, geografia, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, informatyka, historia muzyki, historia sztuki)
 prawo M (uwaga: nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu, nie
można wskazać dwa razy tego samego języka obcego; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski,
francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/, jeden przedmiot /R/ spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, WOS,
język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki oraz jeden przedmiot /R/ spośród:
biologia, chemia, filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, WOS)
 prawo Mw (przedmioty wymagane /P lub R/: język polski, matematyka, język
obcy /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/)
 profilaktyka społeczna i resocjalizacja III (uwaga: nie można wskazać
dwukrotnie tego samego przedmiotu; przedmioty wymagane: język polski P lub
R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/ oraz jeden
przedmiot /R/ spośród: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, WOS,
język obcy nowożytny)
 profilaktyka społeczna i resocjalizacja IzIIz (uwaga: można wybrać tylko jeden język obcy; P lub R – trzy przedmioty spośród: język polski, matematyka, biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, WOS, język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski,
portugalski, szwedzki, słowacki/)
 psychologia M (uwaga: nie można wskazać dwa razy tego samego języka;
przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P
lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej /białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki/, język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, język łaciński
i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka WOS)
 psychologia Mw (uwaga: nie można wskazać dwa razy tego samego języka; nie
można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu; przedmioty wymagane /P lub
R/: język polski, język obcy /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki/ oraz jeden przedmiot spośród: język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej /białoruski, litewski, ukraiński,
niemiecki/, język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski,
język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia,
filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, WOS, matematyka; przedmioty punktowane /P lub R/: jeden przedmiot spośród – język obcy
nowożytny, język mniejszości narodowej /białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki/,
język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia,
fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, WOS, matematyka)
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 Psychology Ma (etap I. uwaga: nie można wskazać dwa razy tego samego języka; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: język obcy
nowożytny, język mniejszości narodowej /białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki/, język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, język
łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka WOS; etap II.
egzamin wstępny w języku angielskim /wykaz lektur dostępny na uczelni/)
 publikowanie współczesne III (Etap I. przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki/ oraz
jeden przedmiot /R/ spośród: historia, geografia, WOS, informatyka, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia,
fizyka i astronomia/fizyka; Etap II. sprawdzian predyspozycji do studiów na kierunku publikowanie współczesne – test pisemny z zakresu problematyki związanej z publikowaniem współczesnym)
 publikowanie współczesne IzIIz (uwaga: można wskazać trzy różne języki obce; P lub R – trzy przedmioty spośród: język polski, język angielski, język
francuski, język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język rosyjski, język
portugalski, język szwedzki, język słowacki, matematyka, historia, geografia,
WOS, biologia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, chemia, fizyka
i astronomia/fizyka, historia sztuki, filozofia)
 samorząd terytorialny i polityka regionalna I (uwaga: nie można wskazać
dwa razy tego samego języka obcego; przedmioty wymagane: język polski P lub R,
matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia,
historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, WOS, język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański, język włoski, język portugalski, język szwedzki, język słowacki)
 slawistyka III (uwaga: nie można wskazać dwa razy tego samego języka;
przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P
lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski, język mniejszości narodowej – ukraiński/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język rosyjski, język słowacki, język szwedzki, język
portugalski, biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język mniejszości narodowej /białoruski,
litewski, ukraiński, niemiecki/, język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, WOS, wiedza o tańcu)
 socjologia III (Etap 1. przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/ fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia
sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, WOS; Etap 2. test kompetencyjny sprawdzający predyspozycje kandydata do studiów socjologicznych)
 socjologia stosowana i antropologia społeczna III (uwaga: nie można wskazać dwa razy tego samego języka; przedmioty wymagane: język polski P
lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/ oraz jeden
przedmiot /R/ spośród: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, WOS,
język obcy nowożytny)
 socjologia stosowana i antropologia społeczna IzIIz (uwaga: można wybrać tylko jeden język obcy; trzy przedmioty /P lub R/ spośród: język polski, matematyka, biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, WOS, język obcy
nowożytny /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki)
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uniwersytety
 stosowana psychologia zwierząt Iz (uwaga: nie można wskazać dwa razy
tego samego języka obcego; nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu; przedmioty wymagane /P lub R/: język polski, język obcy /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki,
słowacki/ oraz jeden przedmiot spośród: język obcy nowożytny, język mniejszości
narodowej /białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki/, język mniejszości etnicznej
– łemkowski, język regionalny – kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, WOS, matematyka; przedmiot punktowany /P lub R/: jeden przedmiot spośród – język obcy nowożytny, język mniejszości
narodowej /białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki/, język mniejszości etnicznej
– łemkowski, język regionalny – kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, WOS, matematyka)
 stosunki międzynarodowe III (uwaga: nie można wskazać dwa razy tego
samego języka obcego; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka
P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/ oraz jeden przedmiot /R/
spośród: język obcy nowożytny, historia, WOS, geografia, filozofia, język łaciński
i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, historia muzyki, historia sztuki)
 studia filologiczno-kulturoznawcze I (uwaga: nie można wskazać dwa razy tego samego języka obcego; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy R /do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, włoski/ oraz dowolny język obcy nowożytny P lub R)
 studia wschodnie III (przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski,
hiszpański, włoski/ oraz jeden przedmiot /P lub R/ spośród: historia, WOS, geografia, filozofia, historia sztuki, język białoruski, język łemkowski, język litewski,
język ukraiński)
 sztuka pisania I (uwaga: nie można wskazać dwa razy tego samego języka obcego; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: język
polski, filozofia, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia,
historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki
i kultura antyczna, język mniejszości narodowej /białoruski, litewski, niemiecki,
ukraiński/, język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, WOS, wiedza o tańcu, informatyka, język angielski, język francuski, język
niemiecki, język hiszpański, język włoski, język rosyjski, język portugalski, język
szwedzki, język słowacki)
 ukrainistyka z językiem angielskim III (uwaga: nie można wskazać dwa
racy tego samego języka obcego; ten sam język mniejszości może być uwzględniony dwukrotnie; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub
R, język obcy R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski, mniejszości narodowej /białoruski, litewski, ukraiński/, mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski;
przedmiot punktowany /P lub R/: język obcy nowożytny, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język mniejszości narodowej /białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki/, język
mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, WOS, wiedza
o tańcu); uwaga: studia adresowane do osób bez znajomości języka ukraińskiego lub ze znajomością na poziomie co najmniej A1 oraz ze znajomością
języka angielskiego na poziomie co najmniej B1
 Undergraduate Programme in International Relations Ia (uwaga: nie
można wskazać dwa razy tego samego języka obcego; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski,
francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: język obcy nowożytny, historia, WOS, geo-
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grafia, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna,
biologia, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, informatyka, historia muzyki, historia sztuki; uwaga: wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2)
Undergraduate Programme in Political Science Ia (uwaga: nie można wskazać dwa razy tego samego języka obcego; przedmioty wymagane: język
polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/ oraz
jeden przedmiot /R/ spośród: język obcy nowożytny, historia, WOS, geografia, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, informatyka, historia muzyki, historia
sztuki; uwaga: wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2)
zarządzanie III (uwaga: można wskazać dwa razy ten sam przedmiot; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R
/do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: język polski, język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język rosyjski, język portugalski, język szwedzki, język słowacki, matematyka,
informatyka, geografia, historia, WOS, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, biologia)
zarządzanie IwIIz, IzIIz (przedmioty wymagane /P lub R/: język polski,
język obcy /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki/ oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, geografia, historia, WOS, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka,
chemia, biologia)
zarządzanie finansami i rachunkowość III (uwaga: można wskazać dwa
razy ten sam przedmiot; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka P lub R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki/ oraz jeden przedmiot /R/
spośród: język polski, język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język rosyjski, język portugalski, język szwedzki, język słowacki, matematyka, informatyka, geografia, historia, WOS, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, biologia)
zarządzanie finansami i rachunkowość IwII (przedmioty wymagane /P lub
R/: język polski, język obcy /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański,
włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki/ oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, geografia, historia, WOS, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, chemia, biologia)
zastosowania fizyki w biologii i medycynie III (uwaga: matematyka
na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie; przedmioty wymagane: język polski P lub R, matematyka R, język obcy P lub R /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: matematyka, fizyka i astronomia/fizyka,
chemia, biologia, informatyka)
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Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5
Informacje dla kandydatów:
tel. 22 569 96 94, 22 569 68 32
tel. 22 569 96 92, 22 569 68 51
www.uksw.edu.pl
www.rekrutacja.uksw.edu.pl
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl
e-mail: admission@uksw.edu.pl
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
www.wbns.uksw.edu.pl
 biologia III (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia,
chemia, fizyka i astronomia/fizyka, matematyka, geografia)
 inżynieria środowiska III (matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: biologia, fizyka i astronomia/fizyka, chemia, geografia, informatyka)
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
www.wfch.uksw.edu.pl
 filozofia III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród:
filozofia, WOS, geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia/fizyka, historia, język łaciński i kultura antyczna, chemia)
 ochrona środowiska III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: biologia, filozofia, matematyka, fizyka i astronomia/fizyka, historia, WOS, geografia, chemia)
 psychologia M (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, fizyka i astronomia/fizyka, historia, chemia, geografia, filozofia)
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
– Szkoła Nauk Ścisłych
www.wmp.uksw.edu.pl
 chemia III (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia)
 fizyka III (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka,
informatyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia)
 informatyka III (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia)
 informatyka InIIn (złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych
dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc)
 matematyka III (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia)
 matematyka InIIn (złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych
dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc)
Wydział Medyczny. Collegium Medicum
www.wmcm.uksw.edu.pl
 kierunek lekarski M, Mn (biologia, chemia, matematyka)
 pielęgniarstwo I (język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru: biologia, chemia, matematyka, fizyka, informatyka i geografia)
Wydział Nauk Historycznych
www.wnhs.uksw.edu.pl
 archeologia III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia)
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 archiwistyka i zarządzanie dokumentacją III (język polski, język obcy
nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia)
 historia III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród:
historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna,
geografia)
 historia sztuki III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia)
 ochrona dóbr kultury i środowiska III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, WOS, historia sztuki, matematyka,
język łaciński i kultura antyczna, geografia, biologia)
 zarządzanie dziedzictwem kulturowym III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia)
Wydział Nauk Humanistycznych
www.wnh.uksw.edu.pl
 filologia klasyczna III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka i astronomia/fizyka, chemia, informatyka)
 filologia polska III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka i astronomia/fizyka,
chemia, informatyka)
 filologia polska InIIn (złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych
dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc)
 filologia włoska III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka i astronomia/fizyka,
chemia, informatyka)
 kulturoznawstwo III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka i astronomia/fizyka, chemia, informatyka)
 kulturoznawstwo InIIn (złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc)
 muzeologia I (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język
łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka i astronomia/fizyka, chemia, informatyka)
Wydział Nauk Pedagogicznych
www.pedagogika.uksw.edu.pl
 pedagogika III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia)
 pedagogika InIIn (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M (język polski, język obcy
nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Mn (język polski, język obcy
nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia)
 pedagogika specjalna M (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia)
 pedagogika specjalna Mn (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia)

perspektywy.pl

uniwersytety
Wydział Prawa i Administracji
www.wpia.uksw.edu.pl
 administracja III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: historia, WOS, geografia, matematyka)
 administracja InIIn (złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych
dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc)
 człowiek w cyberprzestrzeni I (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia, matematyka)
 człowiek w cyberprzestrzeni In (złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK,
wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc); uwaga: rekrutacja pod warunkiem uruchomienia kierunku
 prawo M (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia, matematyka)
 prawo Mn (złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc)
 stosunki międzynarodowe I (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: historia, WOS, geografia, matematyka)
Wydział Prawa Kanonicznego
www.wpk.uksw.edu.pl
 prawo kanoniczne M specjalności: kanoniczno-cywilna, kanoniczna administracyjno-sądowa (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: historia, WOS, geografia, matematyka)
 prawo kanoniczne Mn specjalność: kanoniczna administracyjno-sądowa
(złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc)
Wydział Społeczno-Ekonomiczny
www.wse.uksw.edu.pl
 bezpieczeństwo wewnętrzne III (język polski, język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot spośród: WOS, historia, geografia, informatyka)
 bezpieczeństwo wewnętrzne InIIn (złożenie, po dokonaniu rejestracji
w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc)
 ekonomia I (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród:
matematyka, WOS, geografia, fizyka i astronomia/fizyka, historia, informatyka)
 ekonomia In (złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc)
 europeistyka III (język polski lub matematyka, język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia)
 politologia III (język polski lub matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia)
 politologia InIIn (złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc);
uwaga: rekrutacja pod warunkiem uruchomienia kierunku
 praca socjalna I (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia)
 socjologia III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia)
 zarządzanie publiczne I (język polski lub matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia, filozofia, drugi język
obcy nowożytny, informatyka)
Wydział Studiów nad Rodziną
www.wsr.uksw.edu.pl
 nauki o rodzinie III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, geografia, historia, WOS, matematyka)

megabaza.perspektywy.pl

 nauki o rodzinie InIIn (złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu
miejsc)
Wydział Teologiczny
www.teologia.uksw.edu.pl
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna III specjalności: dziennikarstwo ogólne, komunikacja medialno-kulturowa (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, WOS, matematyka,
język łaciński i kultura antyczna, filozofia; rozmowa kwalifikacyjna z zakresu edukacji medialnej obejmująca podstawową wiedzę dot. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, wychowanie do odpowiedzialnego korzystania z Internetu, wiadomości na temat mediów w Polsce /znajomość rynku medialnego w Polsce,
najważniejszych tytułów prasowych – dzienników i tygodników opinii, najważniejszych nadawców telewizyjnych i stacji radiowych, najpopularniejszych portali internetowych oraz mediów społecznościowych/)
 teologia M specjalności: teologia ogólna; sp. nauczycielsko-katechetyczna
(język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia; rozmowa
kwalifikacyjna: wiadomości o Piśmie Św., wierze i historii Kościoła oraz moralności katolickiej)
 teologia Mn specjalność: teologia ogólna (złożenie, po dokonaniu rejestracji
w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc)

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
pl. Uniwersytecki 1
tel. 71 375 22 37, 71 343 01 43
www.rekrutacja.uni.wroc.pl
Ogólne zasady rekrutacji:
– Jeżeli egzamin z danego przedmiotu był zdawany na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie korzystniejszy wynik.
– UWr stosuje wyższy przelicznik dla poziomu rozszerzonego.
– W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów pisemnych.
– Kandydaci, którzy posiadają dyplom IB, są przyjmowani na studia na takich samych
zasadach, jak kandydaci legitymujący się tzw. nową maturą. Dla potrzeb rankingu
osoby z maturą IB otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej
liczbie punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej
przez 45.
– Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego, otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony
w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.
 administracja III (historia lub matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: język polski, WOS, geografia)
 administracja IzIIz (trzy dowolnie wybrane przedmioty zdawane na maturze)
 anglistyka III (język angielski R, język polski R oraz dowolny przedmiot zdawany na maturze inny niż ww.); uwaga: brak języka angielskiego na poziomie
rozszerzonym, języka polskiego na poziomie rozszerzonym dyskwalifikuje
kandydata z postępowania rekrutacyjnego
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 anglistyka IzIIz (język angielski R, język polski oraz dowolny przedmiot zdawany na maturze inny niż ww.); uwaga: brak języka angielskiego na poziomie
rozszerzonym dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego
 archeologia III (język obcy nowożytny, historia, geografia)
 astronomia III (fizyka R, matematyka P lub R, jeden przedmiot /R/ spośród:
biologia, chemia, geografia, informatyka); uwaga: warunkiem koniecznym
do przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 50 punktów
 Bachelor of Business and Administration Ia (świadectwo uprawniające
do podjęcia studiów; przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość
języka angielskiego min. na poziomie B2 /szczegółowe informacje dot. honorowanych zaświadczeń bezpośrednio na Uczelni/; uwaga: z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci dla których język angielski był językiem wykładowym
w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach, dla których język angielski jest językiem ojczystym, którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%, którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie
do dyplomu; pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego /dot. tylko dyplomu uzyskanego za granicą/)
 bezpieczeństwo narodowe I (historia, WOS, język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski/ oraz jeden przedmiot spośród: język polski, geografia, matematyka)
 bezpieczeństwo narodowe Iz (trzy dowolnie wybrane przedmioty zdawane
na maturze)
 biologia III (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: biologia,
chemia, fizyka, matematyka)
 biologia człowieka I (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka)
 biotechnologia III (chemia, język angielski oraz jeden przedmiot spośród:
biologia, matematyka, fizyka; przy jednakowej liczbie punktów – chemia, fizyka,
matematyka, biologia)
 Biotechnology Ia (I etap: świadectwo uprawniające do podjęcia studiów; przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 /szczegółowe informacje dot. honorowanych zaświadczeń
bezpośrednio na Uczelni/; uwaga: z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub
na ukończonych studiach, dla których język angielski jest językiem ojczystym,
którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej
na 80%, którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu/; II etap: biologia, chemia,
jeden przedmiot spośród: fizyka, matematyka)
 chemia III (chemia, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka, matematyka, informatyka)
 chemia i toksykologia sądowa III (chemia, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, biologia, informatyka)
 chemia medyczna III (chemia, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: matematyka, fizyka, biologia, informatyka)
 Chemistry Ia (świadectwo uprawniającego do podjęcia studiów; przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum
na poziomie B2 /szczegółowe informacje dot. honorowanych zaświadczeń bezpośrednio na Uczelni/; uwaga: z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub
na ukończonych studiach, dla których język angielski jest językiem ojczystym,
którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej
na 80%, którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu; pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego /dot. tylko dyplomu uzyskanego
za granicą/)
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 Criminal Justice Ia (świadectwo uprawniające do podjęcia studiów; przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 /szczegółowe informacje dot. honorowanych zaświadczeń bezpośrednio
na Uczelni/; uwaga: z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego
znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był
językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,
dla których język angielski jest językiem ojczystym, którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%, którzy w trakcie studiów
zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu; pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego /dot. tylko dyplomu uzyskanego za granicą/)
 dyplomacja europejska III (historia, WOS, język obcy nowożytny oraz język polski lub matematyka)
 dyplomacja europejska IzIIz (trzy dowolnie wybrane przedmioty zdawane
na maturze)
 dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie I (język polski, język obcy nowożytny oraz inny niż ww. dowolnie wybrany
przedmiot pisemny)
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, geografia, WOS,
matematyka, biologia, chemia, fizyka, filozofia)
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna IzIIz (język polski, język obcy
nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, geografia,
WOS, matematyka, biologia, chemia, fizyka, filozofia)
 ekonomia III (matematyka lub historia; język obcy nowożytny; jeden przedmiot spośród: język polski, geografia, WOS)
 ekonomia IzII (trzy dowolnie wybrane przedmioty zdawane na maturze)
 etnologia i antropologia kulturowa III (język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: język polski, geografia, historia, historia sztuki, WOS, filozofia)
 European Cultures Ia (świadectwo uprawniające do podjęcia studiów; przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 /szczegółowe informacje dot. honorowanych zaświadczeń
bezpośrednio na Uczelni/; z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach, dla których język angielski jest językiem ojczystym, którzy zdali
maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,
którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest
on wykazany w suplemencie do dyplomu; pozytywna formalna ocena aplikacji
przez koordynatora wydziałowego /dot. tylko dyplomu uzyskanego za granicą/)
 europeistyka III (historia, WOS, język obcy nowożytny oraz język polski lub
matematyka)
 europeistyka IzII,z (trzy dowolnie wybrane przedmioty zdawane na maturze)
 filologia chorwacka z językiem serbskim III (język obcy nowożytny, język polski); uwaga: nauka języka chorwackiego od podstaw
 filologia czeska III (język obcy nowożytny, język polski)
 filologia francuska III (język francuski lub inny język obcy, język polski, dowolny przedmiot, w tym drugi język obcy, inny niż ww.)
 filologia germańska III (język niemiecki lub inny język obcy, język polski)
 filologia germańska IzIIz (trzy dowolne przedmioty zdawane na maturze)
 filologia hiszpańska III (język hiszpański lub inny język obcy, język polski,
dowolny przedmiot w tym drugi język obcy, inny niż ww.)
 filologia indyjska III (język polski, język angielski, dowolny przedmiot /pisemny/, w tym drugi język obcy, inny niż ww.)
 filologia klasyczna III (język polski, język angielski /, dowolny przedmiot inny niż ww., w tym drugi język obcy)
 filologia polska III (język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot
inny niż ww.)
 filologia polska IzIIz (trzy dowolne przedmioty zdawane na maturze)
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 filologia rosyjska III (język obcy nowożytny, język polski); uwaga: nauka rosyjskiego odbywa się od podstaw i na poziomie zaawansowanym
 filologia ukraińska III (język obcy nowożytny oraz język polski lub język ukraiński); uwaga: nauka języka ukraińskiego odbywa się od podstaw
 filozofia III (język polski, filozofia, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot
inny niż ww.)
 filozofia IzIIz (trzy dowolne przedmioty zdawane na maturze)
 fizyka III (fizyka R, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
/R/ spośród: chemia, geografia, informatyka, biologia); uwaga: warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 50 punktów
 genetyka i biologia eksperymentalna III (język obcy nowożytny oraz dwa
przedmioty spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka)
 geografia III (geografia, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród:
biologia, chemia, fizyka, historia, matematyka, WOS)
 geologia III (geografia, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród:
fizyka, chemia, biologia, matematyka)
 gospodarka przestrzenna III (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: geografia, biologia, fizyka, chemia, historia, matematyka, WOS, język polski)
 historia III (historia, język obcy nowożytny oraz dowolny przedmiot inny niż ww.)
 historia IzIIz (trzy dowolne przedmioty zdawane na maturze)
 historia sztuki III (język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot
inny niż ww.)
 indywidualne studia informatyczno-matematyczne I (informatyka R, matematyka R, język obcy nowożytny P lub R oraz jeden przedmiot /R/ spośród: fizyka, matematyka, informatyka)
 Indywidualne Studia Międzyobszarowe III (I etap: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot /R/ spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, WOS,
język obcy nowożytny inny niż wybrany wcześniej; uwaga: brak przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym dyskwalifikuje kandydata; II etap: rozmowa konsultacyjna sprawdzająca predyspozycje do studiów; uwaga: wyboru tematu rozmowy oraz źródeł i materiałów, w oparciu o które będzie ona prowadzona,
dokonuje kandydat; pod uwagę będzie brana zdolność do podjęcia polemiki, kreatywne podejście do własnych fascynacji, dojrzałość intelektualna kandydata, plan
i pomysły kandydata na studiowanie; do propozycji tematu rozmowy należy dołączyć informację o wykorzystanej bibliografii /min. 2-3 opracowania, w tym co
jedno może być o charakterze popularno-naukowym/; na studia kwalifikowani
będą kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 240 punktów rekrutacyjnych)
 informacja naukowa i bibliotekoznawstwo III (język polski, język obcy
nowożytny, dowolny inny przedmiot zdawany na maturze /w tym inny język obcy
nowożytny/)
 informacja naukowa i bibliotekoznawstwo IzIIz (trzy dowolne przedmioty zdawane na maturze)
 informatyka III studia 3,5-letnie inżynierskie (informatyka, matematyka,
język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka, matematyka, informatyka; uwaga: na studia będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 115 pkt rekrutacyjnych oraz co najmniej 30% pkt z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie R lub co najmniej 70% pkt z egzaminu maturalnego
z matematyki na poziomie P)
 informatyka III studia 3-letnie licencjackie (informatyka, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka, matematyka, informatyka; uwaga: na studia będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 115 pkt rekrutacyjnych oraz co najmniej 30% pkt z egzaminu maturalnego
z matematyki na poziomie R lub co najmniej 70% pkt z egzaminu maturalnego
z matematyki na poziomie P)
 informatyka stosowana i systemy pomiarowe I studia 3,5-letnie inżynierskie (fizyka R, matematyka P lub R, informatyka R oraz jeden przedmiot /R/
spośród: chemia, biologia, geografia); uwaga: warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 50 punktów
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 inżynieria geologiczna III studia 3,5-letnie inżynierskie (matematyka lub
fizyka, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka, geografia, matematyka)
 italianistyka I (język polski, język włoski lub inny język obcy, dowolny inny przedmiot, w tym drugi język obcy, inny niż wybrany)
 judaistyka III (język polski, język angielski oraz dowolny przedmiot /R/ pisemny inny niż ww.)
 komunikacja wizerunkowa III, IzIIz (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, geografia, WOS,
matematyka, biologia, chemia, filozofia)
 koreanistyka I (język polski, język angielski, język łaciński i kultura antyczna R, dowolny przedmiot, w tym drugi język obcy, inny niż ww.)
 kryminologia Iz (trzy dowolne przedmioty zdawane na maturze)
 kultura i praktyka tekstu – twórcze pisanie i edytorstwo I (język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot zdawany na maturze inny niż ww.)
 kulturoznawstwo III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, WOS, wiedza o tańcu,
geografia)
 matematyka III (matematyka R, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
/R/ spośród: fizyka, matematyka, informatyka)
 mikrobiologia III (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka)
 militarioznawstwo I (historia, język obcy nowożytny oraz przedmiot dowolny
– inny niż wymieniony)
 muzykologia III (rozmowa kwalifikacyjna: predyspozycje kandydata do studiów muzykologicznych /m. in. umiejętności muzyczne w zakresie podstawowym,
predyspozycje do studiowania na kierunku humanistycznym/)
 niderlandystyka III (język obcy nowożytny, język polski, dowolny inny przedmiot w tym inny język obcy nowożytny)
 ochrona środowiska III (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, geografia, fizyka, matematyka)
 pedagogika III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, biologia, WOS)
 pedagogika IzIIz (trzy dowolne przedmioty zdawane na maturze)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M, Mz (I etap. język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, historia, WOS; II etap. sprawdzian praktyczny z zakresu: poprawności wymowy i pisania, predyspozycji muzycznych; uwaga: niezaliczenie jednego
elementu sprawdzianu dyskwalifikuje kandydata; uwaga: o przyjęcie nie mogą
ubiegać się osoby z dysleksją)
 pedagogika specjalna M (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia, biologia, matematyka, WOS)
 pedagogika specjalna Mz (trzy dowolne przedmioty zdawane na maturze)
 politologia III (historia, WOS, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: język polski, matematyka, geografia)
 politologia IaIIa specjalności: Comparative Politics, Global Security, Media and Politics, Europe in the World (świadectwo uprawniające do podjęcia
studiów; przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 /szczegółowe informacje dot. honorowanych
zaświadczeń bezpośrednio na Uczelni/; uwaga: z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach, dla których język angielski jest językiem
ojczystym, którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
co najmniej na 80%, którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu; pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego /dot. tylko dyplomu uzyskanego za granicą/)
 politologia IzIIz (trzy dowolne przedmioty zdawane na maturze)
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 praca socjalna III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: WOS, historia, matematyka, geografia)
 praca socjalna IzIIz (trzy dowolne przedmioty zdawane na maturze)
 prawo M (historia lub matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: język polski, WOS, geografia)
 prawo Mw, Mz (trzy dowolne przedmioty zdawane na maturze)
 psychologia M (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka, WOS)
 psychologia Mw (trzy dowolne przedmioty zdawane na maturze)
 publikowanie cyfrowe i sieciowe III (język obcy nowożytny, dowolny inny
przedmiot zdawany na maturze oraz jeden przedmiot spośród: język polski, matematyka, historia sztuki, informatyka)
 publikowanie cyfrowe i sieciowe IzIIz (trzy dowolne przedmioty zdawane na maturze)
 sinologia I (język polski, język angielski, język łaciński i kultura antyczna R, dowolny przedmiot, w tym drugi język obcy, inny niż ww.; uwaga: wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2)
 socjologia III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: WOS, historia, matematyka, geografia)
 socjologia IzIIz (trzy dowolne przedmioty zdawane na maturze)
 socjologia ekonomiczna III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: WOS, historia, matematyka, geografia)
 socjologia ekonomiczna IzIIz (trzy dowolne przedmioty zdawane na maturze)
 socjologia grup dyspozycyjnych III (język polski, język obcy nowożytny
oraz jeden przedmiot spośród: WOS, historia, matematyka, geografia)
 socjologia grup dyspozycyjnych IzIIz (trzy dowolne przedmioty zdawane
na maturze)
 stosunki międzynarodowe III (historia, WOS, język obcy nowożytny
/do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski/ oraz jeden przedmiot spośród: język polski, geografia, matematyka)
 stosunki międzynarodowe IaIIa specjalność: Global Studies (świadectwo
uprawniające do podjęcia studiów; przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 /szczegółowe informacje dot. honorowanych zaświadczeń bezpośrednio na Uczelni/; uwaga:
z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka
angielskiego zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach, dla których język angielski jest językiem ojczystym, którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%, którzy w trakcie studiów
zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu; pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego /dot. tylko dyplomu uzyskanego za granicą/)
 stosunki międzynarodowe IzIIz (trzy dowolne przedmioty zdawane
na maturze)
 studia śródziemnomorskie III (język polski, język angielski, dowolny przedmiot, w tym drugi język obcy, inny niż ww.)
 turystyka III (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: geografia,
biologia, fizyka, chemia, historia, język polski, matematyka, WOS)
 zarządzanie migracjami I (historia, WOS, język obcy nowożytny oraz język
polski lub matematyka)
 zarządzanie projektami społecznymi III (historia, WOS, język obcy nowożytny oraz język polski lub matematyka)
 zarządzanie projektami społecznymi IzIIz (trzy dowolne przedmioty
zdawane na maturze)
 zarządzanie środowiskiem przyrodniczym III (język obcy nowożytny
oraz dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka)
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Uniwersytet Zielonogórski
65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
tel. 68 328 20 00, 68 328 30 00
Biuro Rekrutacji
tel. 68 328 32 70, 68 328 29 36
tel. 68 328 29 37, 68 328 32 75
www.uz.zgora.pl
e-mail: rektor@uz.zgora.pl
Wydział Artystyczny
www.wa.uz.zgora.pl
 architektura wnętrz I (przegląd wybranych prac własnych /0-90 pkt/; rozmowa kwalifikacyjna /0-10 pkt/; zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach
limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak
nie mniejszą niż 30)
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej III (sprawdzian praktyczny: predyspozycje muzyczne /0-25 pkt/, umiejętność gry na dowolnym instrumencie – wykonanie jednego utworu /0-25 pkt/, umiejętność śpiewu – wykonanie
jednego utworu w dowolnej stylistyce /0-25 pkt/, predyspozycje manualne /0-25
pkt/; zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być
wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 50)
 grafika I (przegląd wybranych prac własnych /0-90 pkt/, rozmowa kwalifikacyjna /0-10 pkt/; zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc,
może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą
niż 30)
 jazz i muzyka estradowa I (część praktyczna oceniająca: predyspozycje muzyczne /0-25 pkt/ oraz umiejętności – sprawdzian realizowany jest w jednej
z trzech form do wyboru /0-75 pkt/: 1. gra na instrumencie – wykonanie dwóch
standardów jazzowych, 2. śpiew /do wyboru: jazzowy, pop, gospel/ – wykonanie
dwóch utworów w tym przynajmniej jednego standardu, 3. kompozycja i aranżacja /przedstawienie dwóch własnych prac kompozytorskich lub aranżacyjnych/; 4.
songwriting – zaprezentowanie dwóch własnych prac kompozytorskich, 5. produkcja muzyczna obejmuje zaprezentowanie nagrań dwóch utworów zrealizowanych przez kandydata w zakresie rejestracji, produkcji i miksu materiału dźwiękowego, omówienie procesu produkcyjnego i narzędzi użytych do realizacji nagań.
Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 50)
 malarstwo III (przegląd wybranych prac własnych /0-90 pkt/, rozmowa kwalifikacyjna /0-10 pkt/; zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu
miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie
mniejszą niż 30)
 sztuki wizualne III (przegląd wybranych prac własnych /0-90 pkt/, rozmowa kwalifikacyjna /0-10 pkt/; zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach
limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak
nie mniejszą niż 30)
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
www.wbais.uz.zgora.pl
 architektura M (punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, WOS)
 budownictwo III, InIIn (P i R – matematyka, język polski, język obcy
nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka, informatyka)
 energetyka I, In (P i R – matematyka, język obcy nowożytny, język polski
oraz jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka, informatyka)
 geoinformatyka i techniki satelitarne I, In (P i R – matematyka, język
polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka,
geografia, informatyka, WOS)
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 inżynieria środowiska III, InIIn (P i R – matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, geografia, informatyka, WOS)
 zarządzanie gospodarką komunalną I, In (P i R – matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, WOS)
Wydział Ekonomii i Zarządzania
www.wez.uz.zgora.pl
 bezpieczeństwo narodowe III, InIIn (P i R – język polski, język obcy
nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, WOS)
 ekonomia III, InIIn (P i R – matematyka, język polski, język obcy nowożytny)
 logistyka III, InIIn (P i R – matematyka, język polski, język obcy nowożytny)
 zarządzanie III, InIIn (P i R – matematyka, język polski, język obcy nowożytny)
Wydział Fizyki i Astronomii
www.wfa.uz.zgora.pl
 astronomia I (P i R – matematyka, język polski, język obcy nowożytny, fizyka;
przy braku fizyki – informatyka)
 fizyka III (P i R – matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: chemia, fizyka, informatyka)
 fizyka IaIIa studia w języku angielskim (P i R – matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka, informatyka)
 fizyka medyczna I (P i R – biologia, matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka, informatyka)
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Wydział Humanistyczny
www.wh.uz.zgora.pl
 coaching i doradztwo filozoficzne I, In (P i R – jeden przedmiot spośród:
biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, WOS)
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna III (P i R – język polski oraz
jeden przedmiot spośród: filozofia, historia, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie)
 filologia angielska III, InIIn (P i R – język angielski, język polski)
 filologia francuska z drugim językiem romańskim I (P i R – język polski,
język obcy nowożytny)
 filologia germańska III, InIIn (P i R – język niemiecki, język polski)
 filologia polska III (P i R – język polski, język obcy nowożytny)
 filologia rosyjska III (P i R – język obcy nowożytny, język polski)
 filozofia III (P i R – filozofia, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS)
 historia III (P i R – jeden przedmiot spośród: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język polski, wiedza o społeczeństwie)
 kulturoznawstwo I (P i R – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, WOS)
 literatura popularna i kreacje światów gier I (P i R – język polski, język
obcy nowożytny)
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Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
www.wiea.uz.zgora.pl
 automatyka i robotyka III, InIIn (P i R – matematyka, język obcy nowożytny, język polski oraz jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka, informatyka)
 biznes elektroniczny I, In (P i R – matematyka, język obcy nowożytny, język polski oraz jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka, informatyka)
 elektrotechnika III, InIIn (P i R – matematyka, język obcy nowożytny,
język polski oraz jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka, informatyka)
 informatyka III, InIIn (P i R – matematyka, język obcy nowożytny, język polski oraz jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka, informatyka)
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
www.wlnz.uz.zgora.pl
 kierunek lekarski M, Mn (R – punkty za dwa przedmioty wybrane spośród:
biologia, chemia, fizyka, matematyka, zakwalifikowany do przyjęcia na studia
w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą
punktów, jednak nie mniejszą niż 80 pkt; z obu przedmiotów kandydat zobowiązany jest uzyskać: minimum 40 pkt z jednego wybranego przedmiotu i minimum 40 pkt z drugiego wybranego przedmiotu)
 pielęgniarstwo III (P i R – język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka)
 ratownictwo medyczne I (P i R – język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka)
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
www.wmie.uz.zgora.pl
 informatyka i ekonometria III (P i R – matematyka, język polski, język
obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, informatyka)
 informatyka i ekonometria IaIIa studia w języku angielskim (P i R – matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, informatyka)
 inżynieria danych III (P i R – matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka)
 matematyka III (P i R – matematyka, język polski, język obcy nowożytny
oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka)
 matematyka IaIIa studia w języku angielskim (P i R – matematyka, język
polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka)
Wydział Mechaniczny
www.wm.uz.zgora.pl
 bezpieczeństwo i higiena pracy III, InIIn (P i R – matematyka, fizyka, język obcy nowożytny, język polski oraz jeden przedmiot spośród: chemia,
informatyka)
 inżynieria biomedyczna III (P i R – matematyka, fizyka, język obcy nowożytny, język polski oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, informatyka)
 mechanika i budowa maszyn III, InIIn (P i R – matematyka, fizyka,
język obcy nowożytny, język polski oraz jeden przedmiot spośród: chemia, informatyka)
 zarządzanie i inżynieria produkcji III, InIIn (P i R – matematyka,
fizyka, język obcy nowożytny, język polski oraz jeden przedmiot spośród: chemia, informatyka)
Wydział Nauk Biologicznych
www.wnb.uz.zgora.pl/pl
 biologia III, InII (P i R – biologia, chemia, matematyka, język obcy nowożytny)
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 biomonitoring i zarządzanie środowiskiem I, In (P i R – biologia, chemia, matematyka, język obcy nowożytny)
 biotechnologia III (P i R – biologia, chemia, matematyka, język obcy nowożytny)
 ochrona środowiska Ia studia w języku angielskim (P i R – biologia, chemia,
matematyka, język obcy nowożytny)
 turystyka i rekreacja I, In (P i R: język polski, język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot spośród: geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie)
 wychowanie fizyczne III, InIIn (P i R – język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka)
 żywienie człowieka i dietoterapia I, In (R i P – matematyka, język obcy
nowożytny, język polski oraz biologia lub chemia)
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
www.wpps.uz.zgora.pl
 animacja kultury i twórczej aktywności w sieci I, In (P i R – język polski, język obcy nowożytny, jeden przedmiot wybrany inny niż język obcy nowożytny)
 arteterapia I (P i R – język polski, język obcy nowożytny oraz przedmiot wybrany inny niż język obcy nowożytny)
 pedagogika III specjalności: logopedia i terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka, poradnictwo i socjoterapia, resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych, resocjalizacja z prewencją kryminalną/ (P i R – język polski, język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot inny niż język obcy nowożytny)
 pedagogika InIIn specjalności: logopedia i terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka, poradnictwo i socjoterapia,
resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych, resocjalizacja z prewencją kryminalną/ (P i R – język polski, język obcy nowożytny
oraz jeden przedmiot inny niż język obcy nowożytny)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M, Mn (P i R – język polski, język obcy nowożytny oraz przedmiot wybrany inny niż język obcy nowożytny)
 pedagogika specjalna M, Mn (P i R – język polski, język obcy nowożytny
oraz przedmiot wybrany inny niż język obcy nowożytny)
 politologia III (P i R – jeden przedmiot spośród: filozofia, geografia, historia,
język polski, matematyka, WOS)
 praca socjalna III, InIIn (P i R – język polski, język obcy nowożytny oraz
przedmiot wybrany inny niż język obcy nowożytny)
 psychologia M specjalności /wybór po VI semestrze/: psychologia kliniczna;
psychologia edukacyjna i wychowawcza; psychologia pracy, organizacji i zarządzania; psychologia zdrowia seksualnego (P i R – język polski, język obcy
nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka, geografia, historia, matematyka, WOS)
 socjologia III (P i R – język polski, język obcy nowożytny oraz przedmiot wybrany inny niż język obcy nowożytny)
Wydział Prawa i Administracji
www.wpa.uz.zgora.pl
 administracja III, InIIn (P i R – język polski, język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie)
 prawo M, Mn (P i R – historia, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: geografia, język polski, matematyka, WOS)

perspektywy.pl

uczelnie
TECHNICZNE
Nauka w uczelniach technicznych w Polsce cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodzieży zorientowanej
na praktyczne studia, gwarantujące optymalne dostosowanie profilu kształcenia do rynku pracy. Studia techniczne
coraz częściej podejmują dziewczyny. Więcej na ten temat www.dziewczynynapolitechniki.pl
Prezentujemy 20 uczelni technicznych: 14 politechnik, trzy akademie i dwa uniwersytety. Najstarsze, największe i najbardziej prestiżowe z nich
to Politechnika Warszawska i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Najmłodsze to Politechnika Bydgoska, dawniej Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, która uzyskała status politechniki 21 maja 2021 r.
W XVII w. zaczęły powstawać specjalistyczne, jednokierunkowe szkoły techniczne. Jedna z pierwszych cywilnych szkół budownictwa i architektury
została utworzona w 1692 r. w Wiedniu.
Zmiany w sposobie kształcenia specjalistów zajmujących się naukami technicznymi przyniosła rewolucyjna Francja. Przestał istnieć jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie – Sorbona, reaktywowany przez Napoleona dopiero w 1806 r. pod nazwą Uniwersytetu Cesarskiego. W miejsce zamkniętych uniwersytetów powstały szkoły wyższe wyspecjalizowane w kształceniu potrzebnych specjalistów.
Pierwsze próby powołania uczelni technicznej na terenach Królestwa Kongresowego podejmowali m.in. Stanisław Potocki, Rajmund Rembieliński i Stanisław Staszic. Pierwszą szkołą zawodową na ziemiach polskich była Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach, otwarta pod koniec 1816 r.
Choć uczęszczało do niej nieco ponad 90 słuchaczy, a ukończyło ją 40, to właśnie ci inżynierowie z Kielc znacząco przyczynili się do rozwoju ośrodków przemysłowych w Zagłębiu Staropolskim.
W 1826 roku powstała uczelnia uważana za pierwowzór Politechniki Warszawskiej – Warszawska Szkoła Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego. Działała jedynie przez pięć lat, a jej zamknięcie było efektem represji, które miały miejsce po Powstaniu Listopadowym (1831 r.). W ostatnim
roku działalności na warszawskiej uczelni, studiowało 110 słuchaczy.
Kolejny krótki etap kształcenia polskich inżynierów na terenie zaboru rosyjskiego przerwało Powstanie Styczniowe.
Losy polskich szkół technicznych pod zaborem austro-węgierskim
są związane m.in. z Politechniką Lwowską. W 1844 roku we Lwowie,
na podbudowie Akademii Realno-Handlowej powołano Akademię
Techniczną z sześcioma katedrami: matematyki, fizyki, mechaniki, geometrii wykreślnej i rysunku technicznego, chemii, geodezji. Po czterech latach, podczas Wiosny Ludów, na lwowskiej uczelni wprowadzono nauczanie w języku polskim. W 1851 r. próbowano
przekształcić Akademię Techniczną w dwupoziomową uczelnię –
na wzór paryskiej politechniki. Pomimo, że szkoła funkcjonowała
pod niemiecką nazwą w ramach austriackiego systemu oświatowego,
rektor i kolegium profesorskie w korespondencji krajowej stosowało
konsekwentnie polską nazwę – Szkoła Politechniczna. Formalnie
uczelnia przyjęła miano Politechniki Lwowskiej po odzyskaniu niepodległości – w 1921 roku.
Władze pruskie zabraniały kształcenia w języku polskim. Dzisiejsze politechniki w Gdańsku i Wrocławiu odwołują się do stuletniej tradycji Królewskich Szkół Technicznych, które były uczelniami stricte niemieckimi, spolonizowanymi dopiero po 1945 r.
Powstanie polskiej uczelni było możliwe dopiero po I wojnie światowej. Jeszcze podczas Powstania Wielkopolskiego w 1919 r. w Poznaniu powołana została Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn, a 10 lat później Wydział Elektryczny. Zmieniona została także
nazwa uczelni na Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn
i Elektrotechniki. Plany powołania Politechniki Poznańskiej przewww.
w dziewczynynapolitechniki.pl
w.
rwała II wojna światowa. Dopiero we wrześniu 1945 r. poznańska
uczelnia uzyskała nazwę Szkoły Inżynierskiej, a miano Politechniki
przyjęła 10 lat później.

Dziewczyny
na politechniki!
7 kwietnia
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uczelnie techniczne
Politechnika Białostocka
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 a
tel. 85 746 71 48, 85 746 71 47
www.pb.edu.pl
e-mail: rekrutacja@pb.edu.pl
Ogólne zasady rekrutacji:
• Rekrutacja na studia na Politechnice Białostockiej odbywa się drogą elektroniczną
przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK): irk.pb.edu.pl
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego.
• W przypadku, gdy kandydat nie przystąpił do części rozszerzonej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymuje punkty
za poziom podstawowy (wynikające ze świadectwa dojrzałości) oraz 0 punktów
za poziom rozszerzony.
• Kandydatów na kierunki: architektura, architektura wnętrz oraz grafika obowiązuje egzamin z rysunku odręcznego.
Wydział Architektury
wa.pb.edu.pl
 architektura III (I etap: egzamin z rysunku odręcznego; II etap: 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, historia, historia sztuki, geografia; 3. język obcy nowożytny)
 architektura wnętrz III (I etap: egzamin z rysunku odręcznego; II etap: 1.
matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, historia, historia sztuki, geografia; 3. język obcy nowożytny)
 grafika I (I etap: egzamin z rysunku odręcznego; II etap: 1. matematyka; 2. jeden
przedmiot spośród: fizyka, historia, historia sztuki, geografia; 3. język obcy nowożytny)
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
wb.pb.edu.pl
 architektura krajobrazu III, IzIIz (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, historia sztuki; 3.
język obcy nowożytny)
 biotechnologia III, IzIIz (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród:
fizyka, chemia, biologia; 3. język obcy nowożytny)
 budownictwo III, IzIIz (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka; 3. język obcy nowożytny)
 energetyka cieplna I (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia; 3. język obcy nowożytny)
 gospodarka przestrzenna III, IzIIz (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, geografia, informatyka, biologia; 3. język obcy nowożytny)
 inżynieria rolno-spożywcza III, IzIIz (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, biologia; 3. język obcy nowożytny)
 inżynieria środowiska III, IzIIz (1. matematyka; 2. jeden przedmiot
spośród: fizyka, chemia, biologia; 3. język obcy nowożytny)
 leśnictwo III, IzIIz (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, biologia, geografia; 3. język obcy nowożytny)
Wydział Elektryczny
we.pb.edu.pl
 ekoenergetyka I (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, informatyka, chemia; 3. język obcy nowożytny)
 elektronika i telekomunikacja III, IzIIz (1. matematyka; 2. jeden
przedmiot spośród: fizyka, informatyka, chemia; 3. język obcy nowożytny)
 elektrotechnika III, IzIIz (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród:
fizyka, informatyka, chemia; 3. język obcy nowożytny)
 elektrotechnika – studia dualne I profil praktyczny (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, informatyka, chemia; 3. język obcy nowożytny)

megabaza.perspektywy.pl

Wydział Informatyki
wi.pb.edu.pl
 informatyka III, IzIIz (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, informatyka; 3. język obcy nowożytny)
 informatyka i ekonometria I, Iz (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, informatyka; 3. język obcy nowożytny)
 matematyka stosowana III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród:
fizyka, informatyka; 3. język obcy nowożytny)
Wydział Inżynierii Zarządzania
wiz.pb.edu.pl
 inżynieria meblarstwa I, Iz (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród:
fizyka, chemia, biologia, geografia; 3. język obcy nowożytny)
 logistyka III, IzIIz (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka,
informatyka; 3. język obcy nowożytny)
 turystyka i rekreacja I, Iz (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, geografia, informatyka, WOS; 3. język obcy nowożytny)
 zarządzanie III, IzIIz (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, geografia, informatyka, WOS; 3. język obcy nowożytny)
 zarządzanie i inżynieria produkcji III, IzIIz (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, informatyka; 3. język obcy nowożytny)
 zarządzanie i inżynieria usług I, Iz (1. matematyka; 2. jeden przedmiot
spośród: fizyka, informatyka; 3. język obcy nowożytny)
Wydział Mechaniczny
wm.pb.edu.pl
 automatyka i robotyka III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród:
fizyka, chemia, biologia, informatyka; 3. język obcy nowożytny)
 inżynieria biomedyczna III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród:
fizyka, chemia, biologia, informatyka; 3. język obcy nowożytny)
 inżynieria materiałowa i wytwarzania I (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, biologia, informatyka; 3. język obcy nowożytny)
 mechanika i budowa maszyn III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, biologia, informatyka; 3. język obcy nowożytny)
 mechanika i budowa maszyn IzIIz (złożenie wymaganych dokumentów;
w przypadku przekroczenia limitu miejsc: 1. matematyka; 2. jeden przedmiot
spośród: fizyka, chemia, biologia, informatyka; 3. język obcy nowożytny)
 mechatronika III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, biologia, informatyka; 3. język obcy nowożytny)

Akademia
Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
tel. 33 827 93 50
www.ath.bielsko.pl
e-mail: rekrutacja@ath.bielsko.pl

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
wbmii.ath.bielsko.pl
 automatyka i robotyka I, In (matematyka lub fizyka lub informatyka oraz
dowolny język obcy nowożytny)
 informatyka III, InIIn (matematyka lub fizyka lub informatyka oraz dowolny język obcy nowożytny)
 mechanika i budowa maszyn III, InIIn (matematyka lub fizyka lub
informatyka oraz dowolny język obcy nowożytny)
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 zarządzanie i inżynieria produkcji III, InIIn (matematyka lub fizyka
lub informatyka oraz dowolny język obcy nowożytny)
Wydział Humanistyczno-Społeczny
whs.ath.bielsko.pl
 filologia III, InIIn specjalność: filologia angielska (język polski oraz język angielski)
 filologia IIIn, InIIn specjalność: filologia hiszpańska (język polski oraz
dowolny język obcy nowożytny)
 filologia polska III (język polski oraz dowolny język obcy nowożytny)
 pedagogika III, InIIn profil praktyczny (język polski oraz dowolny język obcy nowożytny)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M, Mn (język polski oraz
dowolny język obcy nowożytny)
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
wimbis.ath.bielsko.pl
 budownictwo III, InIIn (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka oraz dowolny język obcy nowożytny)
 inżynieria materiałowa III, InIIn (matematyka lub fizyka lub chemia
lub biologia oraz dowolny język obcy nowożytny)
 inżynieria środowiska III, InIIn (matematyka lub fizyka lub chemia
lub biologia oraz dowolny język obcy nowożytny)
 ochrona środowiska I, In (matematyka lub chemia lub biologia lub geografia oraz dowolny język obcy nowożytny)
Wydział Nauk o Zdrowiu
wnoz.ath.bielsko.pl
 pielęgniarstwo III profil praktyczny (język polski lub matematyka lub biologia oraz dowolny język obcy nowożytny)
 ratownictwo medyczne I, In profil praktyczny (język polski lub matematyka lub biologia oraz dowolny język obcy nowożytny)
Wydział Zarządzania i Transportu
wzit.ath.bielsko.pl
 analityka i komunikacja w biznesie I, In profil praktyczny (język polski
lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie oraz dowolny język obcy nowożytny)
 socjologia I profil praktyczny (język polski lub historia lub matematyka lub
wiedza o społeczeństwie oraz dowolny język obcy nowożytny)
 transport III, InIIn (matematyka lub informatyka lub geografia lub fizyka oraz dowolny język obcy nowożytny)
 zarządzanie III, InIIn (matematyka lub informatyka lub geografia oraz
dowolny język obcy nowożytny)

Politechnika Bydgoska
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz
Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. 52 374 94 11, fax 52 374 93 27
www.utp.edu.pl
e-mail: rdd@utp.edu.pl
e-mail: rekrutacja@utp.edu.pl
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
wbaiis.utp.edu.pl
 architektura III (1. dwuetapowy egzamin praktyczny: I etap – rysunek odręczny z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji, II etap
– rysunek z pamięci, wyobraźni przestrzennej i kompozycyjnej – kompozycja
o charakterze architektonicznym; 2. język polski, język obcy, matematyka oraz
jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia,
historia, historia sztuki.)
 architektura wnętrz III (Język polski, język obcy, matematyka oraz jeden
przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia, historia, historia sztuki. Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta wnętrz. Egzamin składa się z przeglądu teczek. Kandydaci drogą mailową wysyłają własnoręcznie wykonane prace w postaci dokumentu PDF.
Dokument zawierać winien: 15 prac w dowolnej technice o tematyce wskazującej na zainteresowanie kierunkiem architektura wnętrz)
 budownictwo III, InIIn (język polski, język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia,
chemia)
 geodezja i kartografia I (język polski, język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia, chemia)
 inżynieria środowiska III, InIIn (język polski, język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka lub fizyka
i astronomia, chemia)
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
whbz.utp.edu.pl
 bezpieczeństwo produktów zwierzęcych I (język polski, język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia,
fizyka lub fizyka i astronomia, geografia)
 inspekcja weterynaryjna I (język polski, język obcy, matematyka oraz jeden
przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka lub fizyka
i astronomia, geografia)
 inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego I (język polski, język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia); */pod warunkiem uzyskania zezwolenia z MEiN
 zoofizjoterapia I (język polski, język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot
do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia,
geografia)
 zootechnika III, InIIn (język polski, język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka lub
fizyka i astronomia, geografia)
Wydział Inżynierii Mechanicznej
wim.utp.edu.pl
 inżynieria biomedyczna III (studia wspólne (język obcy, matematyka oraz
jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia,
chemia, biologia);); uwaga: studia realizowane wspólnie przez Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP i Wydział Lekarski CM UMK

206

PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2022

perspektywy.pl

uczelnie techniczne
 inżynieria odnawialnych źródeł energii I (język obcy, matematyka oraz jeden
przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia, chemia)
 mechanika i budowa maszyn III, InIIn (język obcy, matematyka oraz
jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia, chemia)
 mechatronika III (język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru
spośród: matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia, chemia)
 przetwórstwo tworzyw sztucznych I studia dualne w języku polskim i angielskim (język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia, chemia)
 transport III, InIIn (język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot
do wyboru spośród: matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia, chemia)
 wzornictwo III (Język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru
spośród: matematyka, historia sztuki, historia, WOS, geografia, biologia, fizyka
lub fizyka i astronomia, chemia. Dwuetapowy egzamin praktyczny: I etap – rysunek (studium, szkice) – martwa natura, postać, inna kompozycja. Format:
max 70 x 50, technika do wyboru: ołówek, węgiel, tusz). II etap – sprawdzian
z wyobraźni przestrzennej – sprawdzenie kreatywności i zdolności manualnych;)
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
wr.utp.edu.pl
 architektura krajobrazu I (język polski, język obcy, matematyka oraz jeden
przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka lub fizyka
i astronomia, geografia)
 biotechnologia III (język polski, język obcy, matematyka oraz przedmiot
obowiązkowy lub dodatkowy biologia)
 rolnictwo III, InIIn (język polski, język obcy, matematyka oraz jeden
przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia)
 towaroznawstwo spożywcze I (język polski, język obcy, matematyka oraz
jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia)
 zielarstwo i fitoterapia I (język polski, język obcy, matematyka oraz jeden
przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka lub fizyka
i astronomia, geografia)
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
wtiich.utp.edu.pl
 analityka chemiczna i spożywcza I, In (język polski, język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, biologia, geografia, informatyka)
 inżynieria farmaceutyczna I (język polski, język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, biologia, geografia, informatyka); */pod warunkiem uzyskania pozwolenia z MEiN
 inżynieria materiałowa I (język polski, język obcy, matematyka oraz jeden
przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, biologia, geografia, informatyka)
 technologia chemiczna III, InIIn (język polski, język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka lub
fizyka i astronomia, biologia, geografia, informatyka)
 technologia żywności i żywienie człowieka I (język polski, język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka
lub fizyka i astronomia, biologia, geografia, informatyka)
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
wtiie.utp.edu.pl
 automatyka i elektronika I (język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot
do wyboru spośród: matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia)
 elektronika i telekomunikacja III, InIIn (język obcy, matematyka

megabaza.perspektywy.pl

oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia, informatyka)
 elektrotechnika III, InIIn (język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia)
 energetyka I (język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia)
 informatyka stosowana III, InIIn (język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia,
informatyka)
 teleinformatyka I, In (język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia, informatyka)
Wydział Zarządzania
wz.utp.edu.pl
 finanse i rachunkowość III, InIIn (język polski, język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, historia, WOS,
geografia, biologia, chemia, informatyka)
 zarządzanie III, InIIn (język polski, język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, historia, WOS, geografia, biologia, chemia)
 zarządzanie i inżynieria produkcji III, InIIn (język polski, język obcy,
matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka lub
fizyka i astronomia, chemia, biologia)

Politechnika Częstochowska
tel. 34 325 02 81, fax 34 361 23 85
Dział Nauczania
42-200 Częstochowa
ul. J. H. Dąbrowskiego 69, pok. 147
tel. 34 325 02 81, 34 325 04 50
www.pcz.pl
e-mail: d_nauczania@pcz.pl
 angielski język biznesu I (matematyka, język polski, język obcy nowożytny
oraz jeden przedmiot spośród: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie)
 automatyka i robotyka III, InIIn (matematyka, język polski, język
obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, lub informatyka, lub chemia, lub historia, lub geografia)
 bezpieczeństwo i higiena pracy III, InIIn (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią
/fizyka/ lub chemia, lub technologia informacyjna /informatyka/)
 biotechnologia III (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka lub fizyka z astronomią, lub chemia, lub biologia)
 budownictwo III, InIIn (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią lub fizyka, lub chemia, lub technologia informacyjna /informatyka/)
 budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM I, In (matematyka,
język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią lub fizyka, lub chemia, lub technologia informacyjna /informatyka/)
 design i zarządzanie projektami III (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: geografia lub historia, lub wiedza
o społeczeństwie)
 elektromobilność i energia odnawialna I, In (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią,
lub informatyka, lub chemia, lub historia, lub geografia)
 elektronika i telekomunikacja I, In (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, lub informatyka, lub chemia, lub historia, lub geografia)
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 elektrotechnika III, InIIn (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, lub informatyka,
lub chemia, lub historia, lub geografia)
 energetyka III, InIIn (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka lub fizyka z astronomią, lub chemia,
lub informatyka lub technologia informacyjna)
 finanse i rachunkowość w biznesie III, InIIn (matematyka, język
polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie)
 fizyka techniczna III, InIIn (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka lub fizyka z astronomią, lub chemia, lub biologia, lub technologia informacyjna /informatyka/)
 informatyka III, InIIn (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka lub fizyka z astronomią, lub chemia,
lub technologia informacyjna, lub informatyka)
 inteligentne miasta I, In (matematyka, język polski, język obcy nowożytny
oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, lub informatyka, lub chemia, lub historia, lub geografia)
 inteligentny przemysł I, In (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka lub fizyka z astronomią, lub chemia, lub biologia, lub technologia informacyjna /informatyka/)
 inżynieria chemiczna i procesowa I ((matematyka, język polski, język obcy
nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka lub fizyka z astronomią, lub chemia, lub biologia, lub technologia informacyjna /informatyka/)
 inżynieria materiałowa III (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka lub fizyka z astronomią, lub chemia, lub
biologia, lub technologia informacyjna /informatyka/)
 inżynieria środowiska III, InIIn (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka, lub fizyka z astronomią,
lub chemia, lub biologia)
 logistyka III, InIIn (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot spośród: geografia, lub historia, lub wiedza o społeczeństwie)
 logistyka inżynierska I, In (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią /fizyka/, lub chemia, lub
technologia informacyjna /informatyka/)
 matematyka stosowana i technologie informatyczne I (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka lub fizyka
z astronomią, lub chemia, lub technologia informacyjna, lub informatyka)
 mechanika i budowa maszyn III, InIIn (matematyka, język polski,
język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka lub fizyka z astronomią, lub chemia, lub technologia informacyjna, lub informatyka)
 mechatronika I, In (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot spośród: fizyka lub fizyka z astronomią, lub chemia, lub technologia informacyjna, lub informatyka)
 metalurgia III, InIIn (matematyka, język polski, język obcy nowożytny
oraz jeden przedmiot spośród: fizyka lub fizyka z astronomią, lub chemia, lub
biologia, lub technologia informacyjna /informatyka/)
 zarządzanie III, InIIn (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie)
 zarządzanie i inżynieria produkcji III, InIIn (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka lub fizyka z astronomią, lub chemia, lub biologia, lub technologia informacyjna /informatyka/)
 zarządzanie jakością i produkcją/Quality and production management III, InIIn (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią /fizyka/ lub chemia, lub technologia informacyjna /informatyka/)
 zarządzanie środowiskiem I (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka lub fizyka z astronomią lub chemia, lub informatyka lub technologia informacyjna)
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 zarządzanie w turystyce i sporcie I (matematyka, język polski, język obcy
nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie)

Politechnika Gdańska
80-233 Gdańsk
ul. G. Narutowicza 11/12
Informacja o rekrutacji
tel. 58 348 67 00
www.pg.edu.pl
pg.edu.pl/rekrutacja
e-mail: rekrutacja@pg.edu.pl
uwaga: szczegółowe informacje dotyczące oferowanych specjalności są dostępne bezpośrednio na Uczelni
Wydział Architektury
arch.pg.edu.pl
 architektura III (I etap: dwuczęściowy sprawdzian predyspozycji do zawodu
architekta /rysunek odręczny, testy/; II etap: język polski, język obcy nowożytny,
matematyka oraz jeden przedmiot spośród: historia sztuki albo informatyka)
 architektura IaIIa studia w języku angielskim (I etap: dwuczęściowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta /rysunek odręczny, testy/; II etap: język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: historia sztuki albo informatyka)
 gospodarka przestrzenna III (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz geografia)
Wydział Chemiczny
chem.pg.edu.pl
 biotechnologia III (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: fizyka albo biologia albo chemia)
 chemia III (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: fizyka albo chemia)
 chemia budowlana III (język polski, język obcy nowożytny matematyka oraz
jeden przedmiot spośród: fizyka albo chemia)
 inżynieria materiałowa III (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: fizyka albo chemia)
 technologia chemiczna III (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz fizyka albo chemia)
 zielone technologie IaIIa studia w języku angielskim (język polski, język
obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: fizyka albo chemia)
 zielone technologie III (język polski, język obcy nowożytny, matematyka
oraz jeden przedmiot spośród: fizyka albo chemia)
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
eti.pg.edu.pl
 automatyka, cybernetyka i robotyka III (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: fizyka albo informatyka)
 elektronika i telekomunikacja III (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: fizyka albo informatyka)
 informatyka III, InIIn (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: fizyka albo informatyka)
 inżynieria biomedyczna III (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: fizyka albo chemia albo informatyka)
 inżynieria danych Ia studia w języku angielskim (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: fizyka albo informatyka)

perspektywy.pl

uczelnie techniczne
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
eia.pg.edu.pl
 automatyka, robotyka i systemy sterowania III (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: fizyka albo informatyka)
 elektrotechnika III, InIIn (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz fizyka)
 energetyka III (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz fizyka)
 energetyka Ia studia w języku angielskim (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz fizyka)
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
ftims.pg.edu.pl
 fizyka techniczna III (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz
jeden przedmiot spośród: fizyka albo informatyka)
 inżynieria materiałowa III (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: fizyka albo chemia)
 matematyka III (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: fizyka albo informatyka)
 nanotechnologia III (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz
jeden przedmiot spośród: fizyka albo chemia)
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
wilis.pg.edu.pl
 budownictwo III, InIIn (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: fizyka albo informatyka)
 geodezja i kartografia III (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: fizyka, informatyka albo geografia)
 inżynieria środowiska III, InIIn (język polski, język obcy nowożytny,
matematyka oraz jeden przedmiot spośród: fizyka, biologia, chemia albo informatyka)
 transport III (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden
przedmiot spośród: fizyka albo informatyka)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
mech.pg.edu.pl
 energetyka III (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz fizyka)
 energetyka Ia studia w języku angielskim (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz fizyka)
 inżynieria materiałowa III (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: fizyka albo chemia)
 inżynieria mechaniczno-medyczna III (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: fizyka albo chemia)
 mechanika i budowa maszyn III (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz fizyka)
 mechanika i budowa maszyn IaIIa studia w języku angielskim (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz fizyka)
 mechatronika III (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz fizyka)
 oceanotechnika III (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz fizyka)
 projektowanie i budowa jachtów I (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz fizyka)
 transport i logistyka III (język polski, język obcy nowożytny, matematyka
oraz jeden przedmiot spośród: fizyka albo informatyka)
 zarządzanie i inżynieria produkcji III (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz fizyka)
Wydział Zarządzania i Ekonomii
zie.pg.edu.pl
 analityka gospodarcza III, InIIn (język polski, język obcy nowożytny,
matematyka oraz jeden przedmiot spośród: fizyka albo geografia)

megabaza.perspektywy.pl

 ekonomia I (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: geografia albo historia)
 inżynieria danych Ia studia w języku angielskim (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: fizyka albo informatyka)
 zarządzanie IaIIa studia w języku angielskim (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: fizyka albo geografia)
 zarządzanie inżynierskie I, In (język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz fizyka)

Politechnika Śląska
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A
Centrum Obsługi Studiów
tel. 32 237 17 55
www.rekrutacja.polsl.pl
e-mail: rekrutacja@polsl.pl
uwaga: wszystkie aktualne informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie: rekrutacja.polsl.pl
uwaga: Politechnika Śląska kształci studentów w licznych specjalnościach dostępnych na stronie rekrutacja.polsl.pl
 analityka biznesowa I
 architektura III
 architektura wnętrz III profil praktyczny
 automatyka i informatyka przemysłowa I profil praktyczny
 automatyka i robotyka III
 automatyka i robotyka przemysłowa III, InIIn
 Biomedical Engineering IaIIa
 biotechnologia III
 Biotechnology IaIIa
 budownictwo III
 chemia III
 Civil Engineering IaIIa
 Control, Electronic and Information Engineering IaIIa
 Electrical Engineering IaIIa
 elektronika i telekomunikacja III
 elektrotechnika III
 energetyka III
 energetyka III profil praktyczny
 fizyka techniczna I profil praktyczny
 General Engineering Ia
 geodezja i kartografia III, InIIn
 geoinformatyka i geologia środowiska I
 geoinżynieria i eksploatacja surowców III, InIIn
 gospodarka obiegu zamkniętego I
 Industrial and Engineering Chemistry IaIIa
 Informatics IIIa
 informatyka III
 informatyka III profil praktyczny
 informatyka przemysłowa III
 informatyka w systemach i układach elektronicznych I
 inżynieria bezpieczeństwa III
 inżynieria biomedyczna III
 inżynieria i technologie materiałowe III
 inżynieria lotnicza i kosmiczna I
 inżynieria materiałowa III
 inżynieria ogólna I
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 inżynieria produkcji i zarządzania III, InIIn
 inżynieria środowiska III
 lingwistyka stosowana I profil praktyczny
 logistyka III
 Management and Production Engineering IaIIa
 matematyka III
 mechanical engineering IaIIa
 mechanika i budowa maszyn III, InII
 mechanika i budowa maszyn III profil praktyczny; studia dualne
 mechanika i budowa maszyn energetycznych I
 mechatronika III
 mechatronika przemysłowa III
 modelowanie komputerowe I
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M profil praktyczny
 Power Engineering IaIIa
 rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych III,
InIIn
 socjologia III
 technologia chemiczna III
 teleinformatyka III
 transport III
 Transport IaIIa
 transport kolejowy I, In profil praktyczny; studia dualne
 zarządzanie III, InII
 zarządzanie i inżynieria produkcji III, InII
 zarządzanie projektami III, InII

Politechnika Świętokrzyska
w Kielcach
25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
Kancelaria ogólna
tel. 41 342 44 44, 41 342 44 45
Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel. 41 342 41 37, 41 342 41 36
www.tu.kielce.pl
Wydział Budownictwa i Architektury
 architektura III (egzamin sprawdzający predyspozycje polega na wykonaniu
ołówkiem dwóch rysunków odręcznych dotyczących zadanych tematów. Kandydaci niepełnosprawni przystępujący do egzaminu z rysunku na kierunek architektura mogą złożyć do wydziałowej komisji rekrutacyjnej pisemny wniosek o zgodę
na zastosowanie w czasie egzaminu rozwiązań alternatywnych, przy zachowaniu
zasady nie zmniejszania wobec nich wymagań merytorycznych. Wniosek, wraz
z zaświadczeniem o rodzaju i stopniu niepełnosprawności, powinien być złożony
nie później niż na tydzień przed wyznaczoną datą egzaminu. matematyka, język
polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią,
fizyka, chemia, informatyka, historia, historia sztuki, geografia, biologia, WOS)
 budownictwo III studia w języku polskim i w języku angielskim (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka
z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS); studia I stopnia stacjonarne w języku angielskim
 budownictwo InIIn (złożenie wymaganych dokumentów, po przekroczeniu limitu miejsc – matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)
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Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 automatyka i elektrotechnika przemysłowa I (matematyka, język polski,
język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)
 elektromobilność I (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)
 elektrotechnika III (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)
 elektrotechnika InIIn (złożenie wymaganych dokumentów, po przekroczeniu limitu miejsc – matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)
 energetyka I (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)
 informatyka III studia w języku polskim i w języku angielskim (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka
z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS); studia I stopnia stacjonarne w języku angielskim
 informatyka InIIn (złożenie wymaganych dokumentów, po przekroczeniu limitu miejsc – matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)
 teleinformatyka I (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
 geodezja i kartografia III (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)
 geodezja i kartografia InIIn (złożenie wymaganych dokumentów, po przekroczeniu limitu miejsc – matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)
 inżynieria środowiska IIIa (matematyka, język polski, język obcy nowożytny
oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia,
geografia, biologia, WOS); studia I stopnia stacjonarne w języku angielskim
 inżynieria środowiska InIIn (złożenie wymaganych dokumentów, po przekroczeniu limitu miejsc – matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)
 odnawialne źródła energii III (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)
 odnawialne źródła energii InIIn (złożenie wymaganych dokumentów,
po przekroczeniu limitu miejsc – matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
 automatyka i robotyka III (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)
 automatyka i robotyka InIIn (złożenie wymaganych dokumentów, po przekroczeniu limitu miejsc – matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)

perspektywy.pl

uczelnie techniczne
 informatyka przemysłowa I (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)
 informatyka przemysłowa In (złożenie wymaganych dokumentów, po przekroczeniu limitu miejsc – matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)
 inżynieria bezpieczeństwa I (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)
 inżynieria środków transportu III (matematyka, język polski, język obcy
nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)
 inżynieria środków transportu InIIn (złożenie wymaganych dokumentów,
po przekroczeniu limitu miejsc – matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)
 mechanika i budowa maszyn III studia w języku polskim i w języku angielskim (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia,
WOS); studia I stopnia stacjonarne w języku angielskim
 mechanika i budowa maszyn InIIn (złożenie wymaganych dokumentów,
po przekroczeniu limitu miejsc – matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)
 wzornictwo przemysłowe I (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
 ekonomia III (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)
 ekonomia InIIn (złożenie wymaganych dokumentów, po przekroczeniu limitu
miejsc – matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)
 inżynieria danych I (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)
 inżynieria danych In (złożenie wymaganych dokumentów, po przekroczeniu
limitu miejsc – matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)
 logistyka I (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)
 logistyka In (złożenie wymaganych dokumentów, po przekroczeniu limitu miejsc
– matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród:
fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS)
 zarządzanie i inżynieria produkcji Ia (matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, WOS); studia I stopnia stacjonarne w języku angielskim
 zarządzanie i inżynieria produkcji InIIn (złożenie wymaganych dokumentów, po przekroczeniu limitu miejsc – matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia,
geografia, biologia, WOS)

megabaza.perspektywy.pl

Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
tel. 94 347 85 00, fax 94 342 59 63
www.tu.koszalin.pl
irk.politechnika.koszalin.pl
 architektura wnętrz III (rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do projektowania; prezentacja prac plastycznych)
 bioanalityka chemiczna I (przyjęcia kandydatów na podstawie konkursu wyników egzaminu maturalnego. Preferowane przedmioty: język polski, język obcy
nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, geografia, biologia)
 budownictwo III, InIIn (przyjęcia kandydatów na podstawie konkursu wyników egzaminu maturalnego. Preferowane przedmioty: język polski, język obcy
nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, geografia, informatyka)
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna I, In (przyjęcia kandydatów
na podstawie konkursu wyników egzaminu maturalnego. Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia,
wiedza o społeczeństwie)
 ekonomia III, InIIn (przyjęcia kandydatów na podstawie konkursu wyników egzaminu maturalnego. Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie)
 elektronika i telekomunikacja III, InIIn (przyjęcia kandydatów
na podstawie konkursu wyników egzaminu maturalnego. Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia,
informatyka)
 energetyka III, InIIn (przyjęcia kandydatów na podstawie konkursu wyników egzaminu maturalnego. Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka)
 europeistyka III, InIIn (przyjęcia kandydatów na podstawie konkursu
wyników egzaminu maturalnego. Preferowane przedmioty: język polski, język
obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie)
 filologia angielska III, InIIn (przyjęcia kandydatów na podstawie konkursu wyników egzaminu maturalnego. Preferowane przedmioty: język polski,
język angielski, matematyka)
 filologia germańska I, In (przyjęcia kandydatów na podstawie konkursu wyników egzaminu maturalnego. Preferowane przedmioty: język polski, język niemiecki, matematyka)
 finanse i rachunkowość III, InIIn (przyjęcia kandydatów na podstawie
konkursu wyników egzaminu maturalnego. Preferowane przedmioty: język polski,
język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie)
 geodezja i kartografia III, InIIn (przyjęcia kandydatów na podstawie
konkursu wyników egzaminu maturalnego. Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, geografia)
 informatyka III, InIIn (przyjęcia kandydatów na podstawie konkursu
wyników egzaminu maturalnego. Preferowane przedmioty: język polski, język
obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka)
 inżynieria biomedyczna I (przyjęcia kandydatów na podstawie konkursu wyników egzaminu maturalnego. Preferowane przedmioty: język polski, język obcy
nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka, biologia)
 inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym I, In (przyjęcia
kandydatów na podstawie konkursu wyników egzaminu maturalnego. Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka
i astronomia, chemia, geografia, informatyka)
 logistyka I, In (przyjęcia kandydatów na podstawie konkursu wyników egzaminu maturalnego. Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie)
 mechanika i budowa maszyn III, InIIn (przyjęcia kandydatów na podstawie konkursu wyników egzaminu maturalnego. Preferowane przedmioty: język
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polski, język obcy nowożytny, język angielski, matematyka, fizyka i astronomia,
geografia, informatyka)
 mechatronika III, InIIn (przyjęcia kandydatów na podstawie konkursu
wyników egzaminu maturalnego. Preferowane przedmioty: język polski, język
obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka)
 pedagogika III, InIIn (przyjęcia kandydatów na podstawie konkursu wyników egzaminu maturalnego. Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia)
 politologia 2.0 I, In (przyjęcia kandydatów na podstawie konkursu wyników
egzaminu maturalnego. Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie)
 sieci i instalacje budowlane I, In (przyjęcia kandydatów na podstawie konkursu wyników egzaminu maturalnego. Preferowane przedmioty: język polski, język
obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, geografia, biologia)
 technologia żywności i żywienie człowieka III, InIIn (przyjęcia kandydatów na podstawie konkursu wyników egzaminu maturalnego. Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, geografia, informatyka, biologia)
 transport I, In (przyjęcia kandydatów na podstawie konkursu wyników egzaminu maturalnego. Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka)
 turystyka i rekreacja I, In (przyjęcia kandydatów na podstawie konkursu
wyników egzaminu maturalnego. Preferowane przedmioty: język polski, język
obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie)
 wzornictwo III (rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do projektowania; prezentacja prac plastycznych)
 zarządzanie III, InIIn (przyjęcia kandydatów na podstawie konkursu
wyników egzaminu maturalnego. Preferowane przedmioty: język polski, język
obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie)
 zarządzanie i inżynieria produkcji III, InIIn (przyjęcia kandydatów
na podstawie konkursu wyników egzaminu maturalnego. Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, język angielski, matematyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka)

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30
Centrum Rekrutacji
bud. U2 (Centrum Dydaktyki AGH), pok. 101
tel. 12 617 36 84
www.agh.edu.pl
e-mail: rekrutacja@agh.edu.pl
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
www.iet.agh.edu.pl
 cyberbezpieczeństwo I (matematyka, fizyka lub informatyka)
 elektronika I (matematyka, fizyka lub informatyka)
 elektronika i telekomunikacja III, InII (matematyka, fizyka lub informatyka)
 teleinformatyka III (matematyka, fizyka lub informatyka)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki
i Inżynierii Biomedycznej
www.eaiib.agh.edu.pl
 automatyka i robotyka III (matematyka lub fizyka lub informatyka)
 Computer Science Ia (matematyka lub fizyka lub informatyka)
 elektrotechnika III (matematyka lub fizyka lub informatyka)
 informatyka i systemy inteligentne III (matematyka lub fizyka lub informatyka); uwaga: kierunek planowany do utworzenia
 inżynieria biomedyczna III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia)
 mikroelektronika w technice i medycynie III (matematyka lub fizyka
lub informatyka)
Wydział Energetyki i Paliw
www.weip.agh.edu.pl
 energetyka III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka)
 energetyka odnawialna i zarządzanie energią III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka)
 nowoczesne technologie paliwowe III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia)
 paliwa i środowisko III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia)
Wydział Energetyki i Paliw
oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 technologia chemiczna III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub język obcy)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
www.fis.agh.edu.pl
 fizyka medyczna III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka)
 fizyka techniczna III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka)
 informatyka stosowana III (matematyka lub fizyka lub informatyka)
 mikro- i nanotechnologie w biofizyce III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 nanoinżynieria materiałów I (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka)
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uczelnie techniczne
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
www.geod.agh.edu.pl
 geodezja i kartografia III (matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia)
 geoinformacja III (matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia)
 inżynieria i monitoring środowiska III, InII (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
www.wggios.agh.edu.pl
 ekologiczne źródła energii III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy)
 geofizyka III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy)
 geoinformatyka III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub
biologia lub geografia lub język obcy)
 geologia stosowana III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy)
 geoturystyka III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy)
 inżynieria i analiza danych I (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy)
 inżynieria i ochrona środowiska III (matematyka lub fizyka lub chemia lub
informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy)
Wydział Humanistyczny
www.wh.agh.edu.pl
 informatyka społeczna III (matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język obcy nowożytny lub język polski lub wiedza o społeczeństwie)
 kulturoznawstwo III (matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia
lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język obcy nowożytny lub język
polski lub wiedza o społeczeństwie)
 socjologia III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język obcy nowożytny lub język polski lub wiedza o społeczeństwie)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
oraz Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 informatyka III (matematyka, fizyka lub informatyka)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
oraz Wydział Humanistyczny
oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 nowoczesne technologie w kryminalistyce I (matematyka lub fizyka lub
informatyka)
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
www.wgig.agh.edu.pl
 budownictwo III, InIIn (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub język obcy)
 inżynieria górnicza III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka
lub biologia lub geografia lub język obcy)
 inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi III (matematyka
lub fizyka lub chemia lub informatyka lub język obcy)
 inżynieria kształtowania środowiska III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy)
 rewitalizacja terenów zdegradowanych III (matematyka lub fizyka lub
chemia lub informatyka lub biologia lub język obcy lub geografia)

megabaza.perspektywy.pl

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
www.ceramika.agh.edu.pl
 ceramika III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub język obcy)
 chemia budowlana I (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub
biologia lub język obcy)
 inżynieria materiałowa III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
www.imir.agh.edu.pl
 automatyka przemysłowa i robotyka III, InIIn (matematyka lub
fizyka lub informatyka)
 inżynieria akustyczna III (matematyka lub fizyka lub informatyka)
 inżynieria mechaniczna i materiałowa I (matematyka lub fizyka lub chemia
lub informatyka)
 inżynieria mechatroniczna III (matematyka lub fizyka lub informatyka)
 inżynieria mechatroniczna Ia studia w języku angielskim (jeden spośród: matematyka, fizyka, informatyka oraz matematyka na poziomie podstawowym)
 mechanika i budowa maszyn III, InIIn (matematyka lub fizyka lub
informatyka)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
www.metal.agh.edu.pl
 edukacja techniczno-informatyczna III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy)
 informatyka techniczna III, InIIn (matematyka lub fizyka lub informatyka)
 inżynieria ciepła III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub
język obcy)
 inżynieria obliczeniowa III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka)
 metalurgia III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia
lub geografia lub język obcy)
 zaawansowane materiały inżynierskie III (matematyka lub fizyka lub chemia
lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy)
Wydział Matematyki Stosowanej
www.wms.agh.edu.pl
 matematyka III (matematyka)
Wydział Metali Nieżelaznych
www.wmn.agh.edu.pl
 inżynieria metali nieżelaznych III (matematyka lub fizyka lub chemia lub
informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy)
 inżynieria produkcji i jakości III (matematyka lub fizyka lub chemia lub
informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy)
 materiały i technologie metali nieżelaznych III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy)
 recykling i metalurgia III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy)
Wydział Odlewnictwa
www.odlew.agh.edu.pl
 inżynieria procesów odlewniczych III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy)
 komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich III (matematyka
lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy)
 tworzywa i technologie motoryzacyjne III (matematyka lub fizyka lub
chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy)

PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2022

213

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
www.wnig.agh.edu.pl
 geoinżynieria i górnictwo otworowe III (matematyka lub fizyka lub chemia
lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy)
 inżynieria naftowa i gazownicza III (matematyka lub fizyka lub chemia
lub informatyka lub biologia lub geografia)
Wydział Zarządzania
www.zarz.agh.edu.pl
 informatyka i ekonometria III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub język obcy)
 zarządzanie III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub język obcy)
 zarządzanie i inżynieria produkcji III (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub język obcy)

Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
Dział Kształcenia:
tel./fax 12 628 20 57,
tel. 12 632 86 44 – Rekrutacja
www.rekrutacja.pk.edu.pl
Międzywydziałowa oferta dydaktyczna
wisie.pk.edu.pl
 gospodarka przestrzenna III studia 3,5-letnie; kierunek międzywydziałowy /WA – WIL – WIŚiE/; bez specjalności (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka albo chemia albo biologia albo geografia)
 inżynieria czystego powietrza I studia 3,5-letnie; kierunek międzywydziałowy /WIŚiE – WM – WIL/; bez specjalności (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka albo chemia albo biologia albo geografia)
Wydział Architektury
arch.pk.edu.pl
 architecture III, InIIna studia płatne w języku angielskim; studia 4letnie; bez specjalności (egzamin wstępny składa się z 2 prac rysunkowych:
rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji, rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznym; język ojczysty, matematyka, historia albo historia sztuki albo historia sztuki i kultury albo WOS albo geografia albo fizyka albo fizyka i astronomia;
udokumentowana znajomość języka angielskiego – istnieje możliwość zaliczenia testu kompetencyjnego przeprowadzonego na PK)
 architektura III, InIIn studia 4-letnie; bez specjalności (egzamin
wstępny składa się z 2 prac rysunkowych: rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji, rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznym; język ojczysty, matematyka, historia albo historia sztuki albo historia sztuki i kultury albo WOS albo geografia albo fizyka
albo fizyka i astronomia)
 architektura krajobrazu III, InIIn studia 3,5-letnie; bez specjalności (portfolio – 10-15 prac rysunkowych formatu A2 /5 prac/ i A3 /5-10 prac/
przedstawiających krajobraz otwarty, miejski oraz rośliny; język ojczysty, matematyka)
 landscape architecture IaIIa studia płatne w języku angielskim, studia 3,5letnie; bez specjalności (portfolio – 10-15 prac rysunkowych formatu A2 /5 prac/
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i A3 /5-10 prac/ przedstawiających krajobraz otwarty, miejski oraz rośliny; język
ojczysty, matematyka; udokumentowana znajomość języka angielskiego – istnieje możliwość zaliczenia testu kompetencyjnego przeprowadzonego na PK)
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
it.pk.edu.pl
 informatyka III studia 3,5-letnie; bez specjalności (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: matematyka albo fizyka
i astronomia albo fizyka albo informatyka)
 informatyka InIIn studia 4-letnie; bez specjalności (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: matematyka albo fizyka
i astronomia albo fizyka albo informatyka)
 matematyka III studia licencjackie 3-letnie; specjalności: matematyka w finansach i ekonomii; modelowanie matematyczne (1. matematyka /przedmiot
obowiązkowy/; 2. matematyka /przedmiot charakterystyczny/)
 matematyka stosowana I studia 3,5-letnie; specjalności: analityka danych,
matematyka w finansach i ekonomii, matematyka z informatyką (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: matematyka
albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka)
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
wieik.pk.edu.pl
 elektrotechnika i automatyka III studia 3,5-letnie; specjalności: automatyka w układach elektrycznych; inżynieria systemów elektrycznych; trakcja elektryczna (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka)
 elektrotechnika i automatyka InIIn studia 4-letnie; specjalności: automatyka w układach elektrycznych; inżynieria systemów elektrycznych; trakcja elektryczna (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka)
 informatyka w inżynierii komputerowej I studia 3,5-letnie; bez specjalności (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka)
 informatyka w inżynierii komputerowej In studia 4-letnie; bez specjalności (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka)
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
chemia.pk.edu.pl
 biotechnologia III studia 3,5-letnie; specjalność: biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska (1. matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo chemia
albo biologia /wybrany przedmiot lub jego poziom musi być inny niż przedmiotu
obowiązkowego/; dodatkowe punkty za kwalifikacje zawodowe)
 inżynieria chemiczna i procesowa III studia 3,5-letnie; specjalności: inżynieria odnawialnych źródeł energii; inżynieria procesów technologicznych
(1. matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia
/przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: matematyka albo
fizyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia /wybrany przedmiot lub
jego poziom musi być inny niż przedmiotu obowiązkowego/; dodatkowe punkty
za kwalifikacje zawodowe)
 technologia chemiczna III studia 3,5-letnie; specjalności: analityka przemysłowa i środowiskowa; chemia i technologia kosmetyków; kataliza przemysłowa; lekka technologia organiczna; procesy technologiczne i zarządzanie produkcją; technologia polimerów; technologie środowiska i gospodarka odpadami (1. matematyka
albo fizyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia /wybrany przedmiot lub jego poziom musi być inny niż
przedmiotu obowiązkowego/; dodatkowe punkty za kwalifikacje zawodowe)

perspektywy.pl

uczelnie techniczne
Wydział Inżynierii Lądowej
wil.pk.edu.pl
 budownictwo III studia 3,5-letnie; bez specjalności (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2.. jeden z przedmiotów do wyboru (może być na poziomie
podstawowym): matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia; dodatkowe punkty za kwalifikacje zawodowe)
 budownictwo InIIn studia 4,5-letnie; bez specjalności (1. matematyka
/przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru (może być na poziomie podstawowym): matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia; dodatkowe punkty za kwalifikacje zawodowe)
 Civil Engineering IaIIa studia w języku angielskim; studia 3,5-letnie; bez
specjalności (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów
do wyboru (może być na poziomie podstawowym): matematyka albo fizyka albo
fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia; wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego; dodatkowe punkty za kwalifikacje zawodowe)
 transport III studia 3,5-letnie; bez specjalności (1. matematyka /przedmiot
obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru (może być na poziomie podstawowym): matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka
albo geografia; dodatkowe punkty za kwalifikacje zawodowe)
 transport InIIn studia 4,5-letnie; bez specjalności (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru (może być na poziomie
podstawowym): matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo geografia; dodatkowe punkty za kwalifikacje zawodowe)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
imf.pk.edu.pl
 fizyka techniczna III studia 3,5-letnie; specjalności: modelowanie komputerowe; nowoczesne materiały i nanotechnologie (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia)
 inżynieria materiałowa III studia 3,5-letnie; specjalności: technologie
druku 3D; materiały i technologie przyjazne środowisku; materiały konstrukcyjne i kompozyty (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia
albo biologia)
 inżynieria materiałowa InIIn studia 3,5-letnie; specjalności: materiały
konstrukcyjne i kompozyty; materiały i technologie przyjazne środowisku;
inżynieria spajania materiałów (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka
albo chemia albo biologia)
 nanotechnologie i nanomateriały I studia 3,5-letnie; specjalność: inżynieria nanostruktur (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia)
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
wisie.pk.edu.pl
 energetyka III studia 3,5-letnie; specjalności: systemy i urządzenia energetyczne; energetyka niekonwencjonalna; instalacje, urządzenia i systemy
ogrzewcze (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów
do wyboru: fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia)
 energetyka InIIn studia 4-letnie; specjalności: systemy i urządzenia energetyczne; energetyka niekonwencjonalna; instalacje, urządzenia i systemy
ogrzewcze (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów
do wyboru: fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia)
 geoinformatyka I studia 3,5-letnie; bez specjalności (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo geografia)
 inżynieria i gospodarka wodna I studia 3,5-letnie; bez specjalności (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia albo biologia albo geografia)

megabaza.perspektywy.pl

 inżynieria środowiska III studia 3,5-letnie; specjalności: hydroinżynieria;
zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów; ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia albo biologia albo geografia)
 inżynieria środowiska InIIn studia 4-letnie; specjalność: technologie i instalacje w inżynierii środowiska (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2.
jeden z przedmiotów do wyboru: fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia albo biologia albo geografia)
 odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna III studia 3,5letnie; bez specjalności (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden
z przedmiotów do wyboru: fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo
chemia albo biologia albo geografia)
Wydział Mechaniczny
mech.pk.edu.pl
 automatyka i robotyka III studia 3,5-letnie; specjalności: automatyzacja
systemów wytwarzania; sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń; technologie informacyjne w systemach produkcyjnych (1. matematyka /przedmiot
obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka; dodatkowe punkty za kwalifikacje zawodowe)
 automatyka i robotyka InIIn studia 3,5-letnie; specjalności: sterowanie
i monitoring maszyn i urządzeń, technologie informacyjne w systemach produkcyjnych (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów
do wyboru: fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka; dodatkowe punkty
za kwalifikacje zawodowe)
 informatyka stosowana III studia 3,5-letnie; bez specjalności (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka; dodatkowe punkty za kwalifikacje zawodowe)
 inżynieria bezpieczeństwa I studia 3,5-letnie; bez specjalności (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: fizyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia; dodatkowe punkty za kwalifikacje zawodowe)
 inżynieria medyczna III studia 3,5-letnie; specjalności: biomechanika; inżynieria kliniczna (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: fizyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia)
 inżynieria produkcji III studia 3,5-letnie; specjalności: techniki wytwarzania; systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa; systemy
CAD/CAM (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów
do wyboru: fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka; dodatkowe punkty
za kwalifikacje zawodowe)
 inżynieria produkcji InIIn studia 3,5-letnie; specjalności: techniki wytwarzania; systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka; dodatkowe punkty za kwalifikacje zawodowe)
 inżynieria wzornictwa przemysłowego I studia 3,5-letnie; bez specjalności (I etap: egzamin praktyczny – sprawdzenie uzdolnień artystycznych; ocena portfolio – prace w postaci rysunków, szkiców, reprodukcji oraz fotografii; II etap: matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka)
 mechanika i budowa maszyn III studia 3,5-letnie; specjalności: mechanika konstrukcji i materiałów; komputerowo wspomagane projektowanie inżynierskie; urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne; aparatura przemysłowa
(1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru:
fizyka albo fizyka i astronomia; dodatkowe punkty za kwalifikacje zawodowe)
 mechanika i budowa maszyn IaIIa / mechanics and machine design, studia w języku angielskim; studia 3,5-letnie; specjalności: computational mechanics /mechanika obliczeniowa/; machine design /konstrukcja maszyn/ (1.
matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: fizyka albo fizyka i astronomia; wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego; dodatkowe punkty za kwalifikacje zawodowe)
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 mechanika i budowa maszyn InIIn studia 3,5-letnie; specjalności: mechanika konstrukcji i materiałów; urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne (1.
matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: fizyka albo fizyka i astronomia; dodatkowe punkty za kwalifikacje zawodowe)
 pojazdy samochodowe III studia 3,5-letnie; specjalności: budowa i badania
pojazdów samochodowych; diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych; źródła napędu i mechatronika pojazdów samochodowych (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: fizyka albo fizyka
i astronomia albo informatyka; dodatkowe punkty za kwalifikacje zawodowe)
 pojazdy samochodowe InIIn studia 3,5-letnie; specjalności: budowa i badania pojazdów samochodowych; diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka; dodatkowe punkty
za kwalifikacje zawodowe)
 systemy i urządzenia przemysłowe III studia 3,5-letnie; specjalności:
aparatura przemysłowa; modelowanie komputerowe systemów i maszyn
cieplnych; (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów
do wyboru: fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka; dodatkowe punkty
za kwalifikacje zawodowe)
 środki transportu i logistyka III studia 3,5-letnie; specjalności: logistyka i spedycja; bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu; automatyzacja logistycznych systemów transportowych; inżynieria pojazdów szynowych (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: fizyka albo
fizyka i astronomia albo informatyka; dodatkowe punkty za kwalifikacje zawodowe)
 środki transportu i logistyka InIIn studia 3,5-letnie; specjalności: logistyka i spedycja; bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu; (1. matematyka /przedmiot obowiązkowy/; 2. jeden z przedmiotów do wyboru: fizyka
albo fizyka i astronomia albo informatyka; dodatkowe punkty za kwalifikacje zawodowe)

Politechnika Lubelska
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38d
tel. 81 538 41 40
www.pollub.pl
e-mail: politechnika@pollub.pl
Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na stronie www.rekrutacja.pollub.pl
Wydział Budownictwa i Architektury
www.wbia.pollub.pl
 architektura III (egzamin z rysunku; matematyka, fizyka, język obcy nowożytny, język polski)
 budownictwo III, InIIn (matematyka lub fizyka; język obcy nowożytny; język polski)
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
www.weii.pollub.pl
 elektrotechnika III, InIIn (matematyka, fizyka, informatyka; język obcy nowożytny; język polski)
 informatyka III, InIIn specjalności: inżynieria komputerowa; inżynieria oprogramowania; przemysłowe systemy informatyczne, techniki informacyjne (matematyka, fizyka, informatyka; język obcy nowożytny; język
polski)
 inżynieria multimediów I (matematyka, fizyka, informatyka; język obcy nowożytny; język polski)
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 inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice I (matematyka, fizyka, informatyka; język obcy nowożytny; język polski)
 mechatronika III (matematyka, fizyka, chemia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski)
Wydział Inżynierii Środowiska
www.wis.pollub.pl
 inżynieria odnawialnych źródeł energii I (matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia; język obcy nowożytny; język polski)
 inżynieria środowiska III specjalność: instalacje i sieci sanitarne (matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia; język obcy nowożytny;
język polski)
Wydział Mechaniczny
www.wm.pollub.pl
 inżynieria biomedyczna I (matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia; język obcy nowożytny; język polski)
 mechanika i budowa maszyn III, InIIn (jeden przedmiot spośród:
matematyka, fizyka, chemia, informatyka; język obcy nowożytny; język polski)
 mechatronika I, In (matematyka, fizyka, chemia, informatyka; język obcy
nowożytny; język polski)
 robotyzacja procesów wytwórczych III (matematyka, fizyka, chemia, informatyka; język obcy nowożytny; język polski)
 transport III (matematyka, fizyka, chemia, informatyka; język obcy nowożytny; język polski)
Wydział Podstaw Techniki
www.wpt.pollub.pl
 edukacja techniczno-informatyczna III (matematyka, fizyka, chemia, informatyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia; język obcy nowożytny; język polski)
 inżynieria bezpieczeństwa III profil praktyczny (matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia; język obcy nowożytny; język polski)
 inżynieria i analiza danych I profil praktyczny (matematyka, fizyka, chemia,
informatyka, biologia, geografia; język obcy nowożytny; język polski); kierunek
w organizacji
 matematyka III (matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia; język obcy nowożytny; język polski)
Wydział Zarządzania
www.wz.pollub.pl
 finanse i rachunkowość I, In (matematyka, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie; język obcy nowożytny; język polski)
 inżynieria logistyki I (matematyka, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie; język obcy nowożytny; język polski)
 marketing i komunikacja rynkowa I (matematyka, geografia, informatyka,
wiedza o społeczeństwie; język obcy nowożytny; język polski)
 zarządzanie III (matematyka, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie; język obcy nowożytny; język polski)
 zarządzanie i inżynieria produkcji I (matematyka, fizyka, chemia, informatyka; język obcy nowożytny; język polski)

perspektywy.pl

uczelnie techniczne
Politechnika Łódzka
90-924 Łódź, Żeromskiego 116
tel. 42 631 29 74
fax 42 631 24 90
www.p.lodz.pl
www.rekrutacja.p.lodz.pl
e-mail: rekrutacja@info.p.lodz.pl
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
www.binoz.p.lodz.pl
 biogospodarka I kierunek międzyuczelniany (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia lub biologia)
 biotechnologia I specjalności: biotechnologia molekularna i biochemia techniczna, żywność funkcjonalna, mikrobiologia przemysłowa, technologia fermentacji (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia lub biologia)
 biotechnologia Ia Industrial Biotechnology (matematyka, język obcy /w którym odbywają się zajęcia na studiach; co najmniej 30% punktów na poziomie
rozszerzonym z części pisemnej; powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że
jest to język, w którym odbywają się zajęcia na studiach/, egzamin z drugiego języka obcego, fizyka lub chemia lub biologia)
 menedżer żywności i żywienia I bez podziału na specjalności (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia lub biologia)
 technologia żywności i żywienie człowieka I specjalności: technologia
żywności; analiza i ocena żywności; chemia żywności i surowców kosmetycznych (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia lub biologia)
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
www.bais.p.lodz.pl
 architektura III specjalność: architektura (matematyka, język obcy, sprawdzian uzdolnień plastycznych)
 architektura Ia studia w języku angielskim (matematyka, język obcy /w którym odbywają się zajęcia na studiach; co najmniej 30% punktów na poziomie
rozszerzonym z części pisemnej; powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że
jest to język, w którym odbywają się zajęcia na studiach/, egzamin z drugiego języka obcego, sprawdzian uzdolnień plastycznych)
 budownictwo III, InIIn (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia)
 inżynieria środowiska w budownictwie III (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia)
 planowanie przestrzenne III (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia)
Wydział Chemiczny
www.chemia.p.lodz.pl
 Advanced Biobased and Bioinspired Materials Ia bez podziału na specjalności (matematyka, język obcy /w którym odbywają się zajęcia na studiach;
co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej; powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny
z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach
dwujęzycznych, pod warunkiem, że jest to język, w którym odbywają się zajęcia
na studiach/, egzamin z drugiego języka obcego, fizyka lub chemia)
 analityka chemiczna I bez podziału na specjalności (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia)
 chemia III specjalności: analiza chemiczna w kontroli jakości i ochronie
środowiska; synteza organiczna; chemia biologiczna; chemia i fizyka polimerów (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia)
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 chemia budowlana I (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia)
 nanotechnologia I specjalności: polimerowe materiały inżynierskie; nanomateriały funkcjonalne (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia)
 technologia chemiczna I specjalności: inżynieria biomateriałowa i radiacyjna; technologia barwników i chemii gospodarczej; technologia chemiczna nieorganiczna; technologia chemiczna organiczna; technologia polimerów (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia)
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki,
Informatyki i Automatyki
www.weeia.p.lodz.pl
 automatyka i sterowanie robotów III (matematyka, język obcy, fizyka
lub chemia)
 elektronika i telekomunikacja III (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia)
 elektronika i telekomunikacja IaIIa studia w języku angielskim; Electronic and Telecommunication Engineering (matematyka, język obcy /w którym odbywają się zajęcia na studiach; co najmniej 30% punktów na poziomie
rozszerzonym z części pisemnej; powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że
jest to język, w którym odbywają się zajęcia na studiach/, egzamin z drugiego języka obcego, fizyka lub chemia)
 elektrotechnika III, InIIn (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia)
 elektrotechnika Ia studia w języku angielskim (matematyka, język obcy
/w którym odbywają się zajęcia na studiach; co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej; powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny z języka obcego, będącego drugim
językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem,
że jest to język, w którym odbywają się zajęcia na studiach/, egzamin z drugiego
języka obcego, fizyka lub chemia)
 informatyka IIIn, InIIn specjalności: bazy danych i systemy ekspertowe; inżynieria oprogramowania; systemy sieciowe; technologie internetowe (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia lub informatyka)
 informatyka Ia studia w języku angielskim; Computer Science (matematyka, język obcy /w którym odbywają się zajęcia na studiach; co najmniej 30%
punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej; powyższe progi punktowe
nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych,
pod warunkiem, że jest to język, w którym odbywają się zajęcia na studiach/, egzamin z drugiego języka obcego, informatyka, fizyka lub chemia)
 inżynieria biomedyczna I specjalności: elektronika medyczna i tekstronika, inżynieria biomateriałów (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia lub
biologia)
 inżynieria biomedyczna Ia studia w języku angielskim; Biomedical Engineering and Technologies (matematyka, język obcy /w którym odbywają się zajęcia na studiach; co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części
pisemnej; powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że jest to język, w którym
odbywają się zajęcia na studiach/, egzamin z drugiego języka obcego, fizyka lub
chemia lub biologia)
 mechatronika I (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia)
 systemy sterowania inteligentnymi budynkami I bez podziału na specjalności (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia)
 transport I (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia)
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Po l i t e c h n i k a Ł ó d z k a
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki
i Matematyki Stosowanej
www.ftims.p.lodz.pl
 fizyka techniczna I specjalność: fizyka techniczna (matematyka, język obcy,
fizyka lub chemia lub informatyka)
 informatyka stosowana I specjalności: grafika komputerowa i multimedia*;
infrastruktura i aplikacje sieciowe; internet rzeczy i aplikacje mobilne*; inżynieria baz danych; inżynieria oprogramowania i analiza danych; technologie
gier i symulacji komputerowych* (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia
lub informatyka); * specjalności tylko na studiach stacjonarnych
 informatyka stosowana Ia studia w języku angielskim; Information Technology (matematyka, język obcy /w którym odbywają się zajęcia na studiach; co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej; powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny z języka
obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że jest to język, w którym odbywają się zajęcia na studiach/, egzamin z drugiego języka obcego, fizyka lub chemia lub informatyka)
 matematyka stosowana III specjalności: matematyka finansowa i ubezpieczeniowa; matematyczne metody analizy danych biznesowych; zastosowania matematyki w biomedycynie i ekonomii; zastosowania współczesnej
analizy matematycznej (matematyka, język obcy)
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
www.wipos.p.lodz.pl; www.najlepszestudia.pl
 inżynieria bezpieczeństwa pracy I, In (matematyka, język obcy, fizyka
lub chemia)
 inżynieria chemiczna i biochemiczna III (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia lub biologia)
 inżynieria środowiska III (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia)
Wydział Mechaniczny
www.mechaniczny.p.lodz.pl
 automatyka i robotyka III (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia)
 energetyka I (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia)
 inżynieria materiałowa III specjalności: materiały konstrukcyjne i inżynieria powierzchni, polimerowe materiały kompozytowe (matematyka, język
obcy, fizyka lub chemia)
 mechanika i budowa maszyn IIIn, InIIn (matematyka, język obcy,
fizyka lub chemia)
 mechanika i budowa maszyn IaIIa studia w języku angielskim; Mechanical Engineering (matematyka, język obcy /w którym odbywają się zajęcia
na studiach; co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej; powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że jest to język, w którym
odbywają się zajęcia na studiach/, egzamin z drugiego języka obcego, fizyka lub
chemia)
Wydział Technologii Materiałowych
i Wzornictwa Tekstyliów
www.style.p.lodz.pl
 inżynieria wzornictwa przemysłowego I bez podziału na specjalności
(matematyka, język obcy; fizyka lub chemia; sprawdzian uzdolnień plastyczno-konstrukcyjnych)
 włókiennictwo i przemysł mody I specjalności: projektowanie i technologia odzieży w przemyśle mody i dla celów technicznych; projektowanie
i technologia tekstyliów technicznych i dla przemysłu mody; projektowanie
procesów chemicznych we włókiennictwie i przemyśle mody (matematyka,
język obcy, fizyka lub chemia)
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 włókiennictwo i przemysł mody Ia studia w języku angielskim; specjalności: projektowanie i technologia odzieży w przemyśle mody i dla celów technicznych; projektowanie i technologia tekstyliów technicznych i dla przemysłu mody; projektowanie procesów chemicznych we włókiennictwie
i przemyśle mody (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia)
 wzornictwo III specjalności: architektura tekstyliów; architektura ubioru;
komunikacja wizualna i techniki druku, (matematyka, język obcy, sprawdzian
uzdolnień plastycznych)
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
www.oizet.p.lodz.pl
 inżynieria zarządzania I, In specjalności: inżynieria zarządzania w sektorze publicznym; inżynieria zarządzania małym przedsiębiorstwem; zarządzanie korporacyjne (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia)
 logistyka I specjalności: zarządzanie logistyczne; systemy informatyczne
w logistyce (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia)
 papiernictwo i poligrafia III, InIIn profil praktyczny; specjalności:
maszyny i urządzenia papiernicze, przetwórcze i poligraficzne; technologia papiernictwa i poligrafii (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia)
 zarządzanie IIIn, InIIn specjalności: zarządzanie sprzedażą, zarządzanie finansami i rachunkowość przedsiębiorstw, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie małym i średnim biznesem, controling w zarządzaniu
przedsiębiorstwem i technologie informatyczne (matematyka, język obcy)
 zarządzanie IaIIa studia w języku angielskim (matematyka, język obcy
/w którym odbywają się zajęcia na studiach; co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej; powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny z języka obcego, będącego drugim
językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem,
że jest to język, w którym odbywają się zajęcia na studiach/, egzamin z drugiego
języka obcego)
 zarządzanie i inżynieria produkcji III, InIIn specjalności: inżynieria procesów produkcyjnych; inżynieria jakości; inżynieria logistyki (matematyka, język obcy, fizyka lub chemia)
 zarządzanie i inżynieria produkcji Ia, If studia w języku angielskim/francuskim (matematyka, język obcy angielski lub francuski; co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej; powyższe progi punktowe nie
obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że jest to język, w którym odbywają się zajęcia na studiach/, egzamin
z drugiego języka obcego, fizyka lub chemia)
 zarządzanie i inżynieria produkcji Ia studia w języku angielskim (matematyka, język obcy /w którym odbywają się zajęcia na studiach; co najmniej 30%
punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej; powyższe progi punktowe
nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych,
pod warunkiem, że jest to język, w którym odbywają się zajęcia na studiach/, egzamin z drugiego języka obcego, fizyka lub chemia)

perspektywy.pl

Politechnika Opolska
45-758 Opole, ul. Prószkowska 76
tel. c. 77 449 80 00
www.po.opole.pl

Wydział Budownictwa i Architektury
www.wbia.po.edu.pl
 architektura III (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka, egzamin dodatkowy z rysunku odręcznego)
 budownictwo III, InII (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka)
 civil engineering Ia (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka)
Wydział Ekonomii i Zarządzania
www.weiz.po.edu.pl
 administracja I, In profil praktyczny (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie)
 ekonomia III, InIIn (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie)
 management Ia (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie)
 zarządzanie III, InIIn (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
www.we.po.edu.pl
 automatyka i robotyka III, InIIn (język obcy nowożytny oraz dwa
przedmioty spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka)
 computer engineering Ia (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka)
 elektronika i systemy komputerowe I (język obcy nowożytny oraz dwa
przedmioty spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka)
 elektrotechnika III, InIIn (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka)
 informatyka III, InIIn (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka)
 inżynieria biomedyczna I, In (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty
spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka)
 technologie energetyki odnawialnej I (język obcy nowożytny oraz dwa
przedmioty spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka)
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
www.wipil.po.edu.pl
 inżynieria bezpieczeństwa I, In (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: fizyka, geografia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie)
 logistyka IIIn, InIIn (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: fizyka, geografia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie)
 przemysłowe technologie informatyczne I (język obcy nowożytny oraz dwa
przedmioty spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka)

 technologia żywności i żywienie człowieka I, In (język obcy nowożytny
oraz dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka)
 zarządzanie i inżynieria produkcji III, InIIn (język obcy nowożytny
oraz dwa przedmioty spośród: fizyka, geografia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie)
Wydział Mechaniczny
www.wm.po.edu.pl
 energetyka i inżynieria środowiska I, In (język obcy nowożytny oraz dwa
przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka)
 environmental engineering IaIIa studia w języku angielskim (język obcy
nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: matematyka, informatyka, fizyka, chemia, biologia, język polski)
 mechanical engineering IaIIa (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka)
 mechanika i budowa maszyn III, InIIn (język obcy nowożytny oraz
dwa przedmioty spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka)
 mechatronika III, InII (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka)
 wzornictwo przemysłowe I (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka)
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
www.wwfif.po.edu.pl
 fizjoterapia M (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: biologia,
chemia, fizyka, język polski)
 turystyka i rekreacja III, InIIn (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: biologia, geografia, historia, język polski)
 wychowanie fizyczne III, InIIn (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, język polski)

Politechnika Poznańska
60-965 Poznań
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
tel. 61 665 35 48
www.put.poznan.pl
e-mail: rekrutacja@put.poznan.pl
 architektura III (język polski, język obcy, matematyka, egzamin z rysunku)
 architektura IaIIa studia w języku angielskim (język polski, język obcy, matematyka, egzamin z rysunku)
 architektura wnętrz III profil praktyczny (język polski, język obcy oraz historia lub historia muzyki lub historia sztuki, egzamin z rysunku)
 automatyka i robotyka III, InIIn (język polski, język obcy, matematyka
oraz biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy zawodowe zgodnie z załącznikiem nr 1)
 automatyka i robotyka IaIIa studia w języku angielskim (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub
wybrane egzaminy zawodowe zgodnie z załącznikiem nr 1)
 bioinformatyka III (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub
chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy zawodowe zgodnie z załącznikiem nr 1)
 budownictwo III, InIIn (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy zawodowe
zgodnie z załącznikiem nr 1)

Po l i t e c h n i k a Po z n a ń s k a
 budownictwo zrównoważone /Sustainable Building Engineering Ia
studia w języku angielskim (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy zawodowe zgodnie z załącznikiem nr 1)
 edukacja techniczno-informatyczna III (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy zawodowe zgodnie z załącznikiem nr 1)
 elektromobilność I (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub
chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy zawodowe zgodnie z załącznikiem nr 1)
 elektronika i telekomunikacja III, InIIn (język polski, język obcy,
matematyka oraz biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane
egzaminy zawodowe zgodnie z załącznikiem nr 1)
 elektronika i telekomunikacja IaIIa studia w języku angielskim (język
polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy zawodowe zgodnie z załącznikiem nr 1)
 elektrotechnika III, InIIn (język polski, język obcy, matematyka oraz
biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy zawodowe zgodnie z załącznikiem nr 1)
 energetyka III, InIIn (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy zawodowe
zgodnie z załącznikiem nr 1)
 fizyka techniczna III (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub
chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy zawodowe zgodnie z załącznikiem nr 1)
 informatyka III, InIIn (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy zawodowe
zgodnie z załącznikiem nr 1)
 inżynieria bezpieczeństwa III, InIIn (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub chemia lub fizyka lub geografia lub informatyka lub
wybrane egzaminy zawodowe zgodnie z załącznikiem nr 1)
 inżynieria biomedyczna III (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy zawodowe
zgodnie z załącznikiem nr 1)
 inżynieria chemiczna i procesowa III (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy
zawodowe zgodnie z załącznikiem nr 1)
 inżynieria farmaceutyczna III (język polski, język obcy, matematyka oraz
biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy zawodowe
zgodnie z załącznikiem nr 1)
 inżynieria lotnicza I (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub
chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy zawodowe zgodnie z załącznikiem nr 1)
 inżynieria materiałowa III (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy zawodowe
zgodnie z załącznikiem nr 1)
 inżynieria środowiska III, InIIn (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy
zawodowe zgodnie z załącznikiem nr 1)
 inżynieria zarządzania III, InIIn (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub chemia lub fizyka lub geografia lub informatyka lub wybrane egzaminy zawodowe zgodnie z załącznikiem nr 1);
 inżynieria zarządzania IaIIa studia w języku angielskim (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub chemia lub fizyka lub geografia lub informatyka lub wybrane egzaminy zawodowe zgodnie z załącznikiem nr 1);
 logistyka III, InIIn (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia
lub chemia lub fizyka lub geografia lub informatyka lub wybrane egzaminy za-
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wodowe zgodnie z załącznikiem nr 1)
 lotnictwo i kosmonautyka III, InIIn (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy zawodowe zgodnie z załącznikiem nr 1)
 matematyka w technice III (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy zawodowe
zgodnie z załącznikiem nr 1)
 mechanika i budowa maszyn III, InIIn (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy zawodowe zgodnie z załącznikiem nr 1)
 mechanika i budowa pojazdów III, InIIn (język polski, język obcy,
matematyka oraz biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane
egzaminy zawodowe zgodnie z załącznikiem nr 1)
 mechatronika III, InII (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy zawodowe
zgodnie z załącznikiem nr 1)
 sztuczna inteligencja / Artificial Intelligence IaIIa studia w języku angielskim (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy zawodowe zgodnie z załącznikiem nr 1)
 technologia chemiczna III, InIIn (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy
zawodowe zgodnie z załącznikiem nr 1)
 technologia chemiczna IaIIa studia w języku angielskim (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub
wybrane egzaminy zawodowe zgodnie z załącznikiem nr 1)
 technologie obiegu zamkniętego I (język polski, język obcy, matematyka
oraz biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy zawodowe zgodnie z załącznikiem nr 1)
 technologie ochrony środowiska III (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy zawodowe zgodnie z załącznikiem nr 1)
 teleinformatyka III (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub
chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy zawodowe zgodnie z załącznikiem nr 1)
 transport III, InIIn (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia
lub chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy zawodowe zgodnie z załącznikiem nr 1)
 zarządzanie i inżynieria produkcji III, InIIn (język polski, język obcy, matematyka oraz biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub wybrane egzaminy zawodowe zgodnie z załącznikiem nr 1)

perspektywy.pl

uczelnie techniczne
Uniwersytet
Technologiczno-Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu
26-600 Radom
ul. Malczewskiego 29
tel. 48 361 70 00
Centralny Punkt Informacji
tel. 48 361 80 00

Wydział Mechaniczny
www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl
 budownictwo I, In (matematyka, fizyka lub chemia lub informatyka, język
obcy nowożytny)
 mechanika i budowa maszyn III, InIIn (matematyka, fizyka lub chemia lub informatyka, język obcy nowożytny)
 samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym I, In profil
praktyczny (matematyka, fizyka lub chemia lub informatyka, język obcy nowożytny)

Uwaga: UTH Radom stosuje wyższy przelicznik dla poziomu rozszerzonego.

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
www.wnminoz.uniwersytetradom.pl
 fizjoterapia M (biologia lub chemia lub fizyka, język obcy nowożytny)
 kierunek lekarski M, Mn profil praktyczny (biologia, chemia, fizyka lub
matematyka)
 kosmetologia I (matematyka, biologia lub chemia lub fizyka, język obcy nowożytny)
 pielęgniarstwo III (biologia lub chemia lub fizyka, język obcy nowożytny)

Wydział Ekonomii i Finansów
www.weif.uniwersytetradom.pl
 analityka gospodarcza III, InIIn (matematyka lub geografia lub informatyka, język polski, język obcy nowożytny)
 ekonomia III, InIIn (matematyka lub geografia, język polski, język obcy nowożytny)
 finanse i rachunkowość III, InIIn (matematyka lub geografia lub historia, język polski, język obcy nowożytny)

Wydział Prawa i Administracji
www.wneip.uniwersytetradom.pl
 administracja III, InIIn (historia lub WOS, język polski, język obcy nowożytny)
 bezpieczeństwo wewnętrzne I, In (WOS lub historia lub geografia, język
polski, język obcy nowożytny)
 prawo M, Mn profil praktyczny (historia lub WOS, język polski, język obcy
nowożytny)

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
www.wfp.uniwersytetradom.pl
 dziennikarstwo I profil praktyczny (język polski, język obcy nowożytny)
 filologia angielska III, InIIn (język polski, język angielski)
 filologia germańska I, In (język polski, język niemiecki)
 lingwistyka stosowana I (język polski, język angielski, język niemiecki); uwaga:
po uzyskaniu zgody MEiN na utworzenie kierunku
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M, Mn (język polski, język obcy nowożytny, historia lub Biologia lub WOS)
 praca socjalna I, In (język polski, język obcy nowożytny, historia lub WOS)
 psychologia M (język polski, język obcy nowożytny, historia lub biologia lub matematyka lub WOS) uwaga: po uzyskaniu zgody MEiN na utworzenie kierunku)
 wychowanie fizyczne I (język polski, biologia lub fizyka lub chemia, język obcy nowożytny)

Wydział Sztuki
www.ws.uniwersytetradom.pl
 architektura wnętrz III, InIIn (sprawdzian uzdolnień kierunkowych
– ocena twórczości własnej)
 grafika M, Mn (sprawdzian uzdolnień kierunkowych – ocena prac twórczości własnej)
 sztuka mediów i edukacja wizualna III, InIIn (sprawdzian uzdolnień kierunkowych – ocena twórczości własnej)
 wzornictwo ubioru i akcesoriów mody I (sprawdzian uzdolnień kierunkowych – ocena twórczości własnej)

www.uniwersytetradom.pl
www.rekrutacja.uniwersytetradom.pl
e-mail: rekrutacja@uthrad.pl

Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa
www.wicit.uniwersytetradom.pl
 bezpieczeństwo i higiena pracy III, InIIn profil praktyczny (matematyka, chemia lub fizyka, język obcy nowożytny)
 bezpieczeństwo i jakość produkcji żywności I, In (matematyka, chemia lub biologia lub fizyka, język obcy nowożytny); uwaga: po uzyskaniu zgody MEiN na utworzenie kierunku
 menedżer produktu I, In (matematyka lub geografia lub chemia lub WOS,
język polski, język obcy nowożytny)
 projektowanie i wytwarzanie kosmetyków I, In (matematyka, chemia
lub fizyka, język obcy nowożytny); uwaga: po uzyskaniu zgody MEiN
na utworzenie kierunku
 technologia chemiczna III, InIIn (matematyka, chemia lub fizyka, język obcy nowożytny)
 towaroznawstwo III, InIIn (matematyka lub chemia lub fizyka, język
polski, język obcy nowożytny)

megabaza.perspektywy.pl

Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
www.wtie.uniwersytetradom.pl
 elektrotechnika III, InIIn (matematyka, fizyka lub chemia lub informatyka, język obcy nowożytny)
 informatyka I, In (matematyka, informatyka, język obcy nowożytny)
 informatyka techniczna I, In (matematyka, informatyka, język obcy nowożytny)
 transport i logistyka III, InIIn (matematyka, fizyka lub chemia lub informatyka, język obcy nowożytny)
 turystyka i rekreacja I (matematyka, fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub historia, język obcy nowożytny)
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Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza
35-959 Rzeszów
al. Powstańców Warszawy 12
tel. 17 865 11 00
prz.edu.pl
Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna
35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12
tel. 17 743 25 40, 17 743 25 41, 17 743 25 42, 17 743 25 43
(w okresie prowadzenia rekrutacji)
rekrutacja.prz.edu.pl
e-mail: rekrutacja@prz.edu.pl (w okresie prowadzenia rekrutacji)
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
 architektura III (egzamin wstępny z uzdolnień artystycznych; egzamin z rysunku; 1. matematyka, 2. matematyka lub historia lub historia sztuki lub fizyka
i astronomia/ fizyka lub geografia)
 budownictwo III, InIIn (1. matematyka; 2. matematyka lub fizyka
i astronomia/ fizyka lub informatyka)
 Civil Engineering Ia (1. matematyka; 2. matematyka lub fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka)
 energetyka III (1. matematyka, 2. matematyka lub fizyka i astronomia/fizyka lub chemia lub geografia)
 geodezja i planowanie przestrzenne III, InIIn profil praktyczny
(1. matematyka; 2. fizyka i astronomia/fizyka, geografia lub język obcy)
 inżynieria środowiska III, InIIn (1. matematyka; 2. matematyka lub
fizyka i astronomia/fizyka lub chemia lub biologia lub geografia)
 transport I (1. matematyka, 2. fizyka i astronomia/fizyka lub geografia lub język obcy nowożytny)
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 inżynieria materiałowa III (1. matematyka; 2. fizyka i astronomia/fizyka
lub chemia)
 inżynieria środków transportu I (1. matematyka; 2. fizyka i astronomia/fizyka)
 inżynieria środków transportu III (1. matematyka; 2. fizyka i astronomia/fizyka)
 lotnictwo i kosmonautyka III (1. matematyka; 2. fizyka i astronomia/fizyka)
 mechanika i budowa maszyn III, InIIn (1. matematyka; 2. fizyka
i astronomia/fizyka)
 Mechatronics Ia (1. matematyka; 2. fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka)
 mechatronika III (1. matematyka; 2. fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka)
 zarządzanie i inżynieria produkcji III, InIIn (1. matematyka; 2. fizyka i astronomia/fizyka)

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 automatyka i robotyka III profil praktyczny (1. matematyka; 2. fizyka
i astronomia/fizyka lub informatyka)
 Electrical engineering Ia (1. matematyka; 2. fizyka i astronomia/fizyka lub
informatyka)
 elektromobilność I (1. matematyka; 2. fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka)
 elektronika i telekomunikacja III (1. matematyka; 2. fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka)
 elektrotechnika III, InIIn (1. matematyka; 2. fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka)
 informatyka III, InIIn (1. matematyka; 2. informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka)
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
 inżynieria i analiza danych III profil praktyczny (1. matematyka; 2. informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka lub język obcy nowożytny)
 inżynieria w medycynie III (1. matematyka; 2. informatyka lub fizyka
i astronomia/fizyka lub język obcy nowożytny)
 matematyka III (1. matematyka; 2. informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka lub język obcy nowożytny)
 Mathematics Ia (1. matematyka; 2. informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka lub język obcy nowożytny)
Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli
 inżynieria przemysłowa I, In profil praktyczny (1. matematyka; 2. fizyka
i astronomia/fizyka lub informatyka); *rekrutacja na kierunek zostanie uruchomiona po uzyskaniu przez uczelnię pozwolenia na prowadzenie studiów na tym kierunku
 zarządzanie i inżynieria produkcji I, In profil praktyczny (1. matematyka; 2. fizyka i astronomia/fizyka/informatyka)
Wydział Zarządzania
 bezpieczeństwo wewnętrzne III, InIIn profil praktyczny (1. matematyka lub historia; 2. historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie lub
język obcy nowożytny)
 finanse i rachunkowość III, InIIn (1. matematyka; 2. matematyka
lub fizyka i astronomia/fizyka lub geografia lub język obcy nowożytny)
 logistyka III, InIIn (1. matematyka; 2. matematyka lub fizyka i astronomia/fizyka lub geografia lub język obcy nowożytny)
 Management Ia (1. matematyka; 2. matematyka lub fizyka i astronomia/fizyka lub geografia lub język obcy nowożytny)
 zarządzanie III, InIIn (1. matematyka; 2. matematyka lub fizyka
i astronomia/fizyka lub geografia lub język obcy nowożytny)

Wydział Chemiczny
 biotechnologia III, InII (1. matematyka; 2. biologia lub chemia lub fizyka i astronomia/fizyka)
 Biotechnology Ia (1. matematyka; 2. biologia lub chemia lub fizyka i astronomia/fizyka)
 Chemical and process engineering Ia (1. matematyka; 2. chemia lub fizyka i astronomia/ fizyka lub informatyka)
 inżynieria chemiczna i procesowa I (1. matematyka; 2. chemia lub fizyka
i astronomia/ fizyka lub informatyka)
 inżynieria farmaceutyczna I (1. matematyka; 2. biologia lub chemia lub fizyka i astronomia/fizyka)
 technologia chemiczna III, InIIn (1. matematyka; 2. chemia lub fizyka i astronomia/ fizyka lub biologia lub informatyka)
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Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie
Dział ds. Studenckich:
70-310 Szczecin, al. Piastów 17
tel. 91 449 43 07, 91 449 45 87, 91 449 45 30
www.zut.edu.pl
e-mail: dzial.student@zut.edu.pl
e-mail: rekrutacjazut@zut.edu.pl
Wydział Architektury
www.wa.zut.edu.pl
 architektura III (egzamin wstępny sprawdzający uzdolnienia artystyczne
– sprawdzian umiejętności plastycznych, który może być przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych. Sprawdzian umiejętności plastycznych
obejmuje 3 zadania rysunkowe wykonane przez kandydata; matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
 projektowanie architektury wnętrz i otoczenia III (egzamin wstępny
sprawdzający uzdolnienia artystyczne – sprawdzian umiejętności plastycznych, który może być przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych. Sprawdzian umiejętności plastycznych obejmuje 3 zadania rysunkowe wykonane przez
kandydata; matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
www.biotechnologia.zut.edu.pl
 biotechnologia III, InIIn (biologia lub matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
 kynologia III, InIIn (biologia lub matematyka, przedmiot dodatkowy,
język polski, język obcy nowożytny)
 zootechnika III, InIIn (biologia lub matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
www.wbiis.zut.edu.pl
 budownictwo III, InIIn (matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
 budownictwo (inżynier europejski) I (matematyka, przedmiot dodatkowy,
język polski, język obcy nowożytny)
 inżynieria środowiska III (matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
Wydział Ekonomiczny
www.ekonomia.zut.edu.pl
 Economics Ia (matematyka, przedmiot dodatkowy, język obcy nowożytny.); uwaga: studia odpłatne
 ekonomia III, InIIn (matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski,
język obcy nowożytny)
 zarządzanie I, In (matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język
obcy nowożytny)
Wydział Elektryczny
www.we.zut.edu.pl
 automatyka i robotyka III (matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
 elektrotechnika III, InIIn (matematyka, przedmiot dodatkowy, język
polski, język obcy nowożytny)
 teleinformatyka III (matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język
obcy nowożytny)

megabaza.perspektywy.pl

Wydział Informatyki
www.wi.zut.pl
 informatyka III, InIIn (matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
www.wimim.zut.edu.pl
 energetyka III, InII (matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski,
język obcy nowożytny)
 inżynieria materiałowa III, InIIn (matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
 inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych I, In (matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
 inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 I (egzamin wstępny sprawdzający
szczególne predyspozycje do podejmowania studiów niesprawdzane w trybie egzaminu maturalnego – rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca kompetencje kandydata, rozmowa może odbyć się z wykorzystaniem technologii informatycznych.
matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny); studia
dualne
 inżynieria transportu III, InIIn (matematyka, przedmiot dodatkowy,
język polski, język obcy nowożytny)
 mechanika i budowa maszyn III, InIIn (matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
 mechatronika III, InIIn (matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
 projektowanie materiałów w konstrukcjach inżynierskich I (matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
 zarządzanie i inżynieria produkcji III, InIIn (matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
www.agro.zut.edu.pl
 architektura krajobrazu III (biologia lub matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
 ochrona środowiska III, InIIn (biologia lub matematyka, przedmiot
dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
 odnawialne źródła energii III, InIIn (biologia lub matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
 ogrodnictwo III, InIIn (biologia lub matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
 rolnictwo III, InIIn (biologia lub matematyka, przedmiot dodatkowy,
język polski, język obcy nowożytny)
 uprawa winorośli i winiarstwo I, In (biologia lub matematyka, przedmiot
dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
www.wnozir.zut.edu.pl
 Aquaculture and Fisheries Ia (biologia lub matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny); uwaga: studia odpłatne
 ichtiologia i akwakultura III (biologia lub matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
 mikrobiologia III (biologia lub matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
 technologia żywności i żywienie człowieka III, InIIn (biologia lub
matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
Wydział Techniki Morskiej i Transportu
www.wtmit.zut.edu.pl
 budowa jachtów I (matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
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 chłodnictwo i klimatyzacja I (matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
 logistyka III (matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
 oceanotechnika I (matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
 transport III (matematyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy
nowożytny)
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
www.wtiich.zut.edu.pl
 chemia I (matematyka lub chemia lub fizyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
 Chemical Engineering Ia (matematyka lub chemia lub fizyka, przedmiot dodatkowy, język obcy nowożytny.); uwaga: studia odpłatne
 inżynieria chemiczna i procesowa I, In (matematyka lub chemia lub fizyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
 inżynieria materiałów i nanomateriałów III (matematyka lub chemia
lub fizyka, przedmiot dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)
 Materials Engineering Ia (matematyka lub chemia lub fizyka, przedmiot dodatkowy, język obcy nowożytny); uwaga: studia odpłatne
 technologia chemiczna III (matematyka lub chemia lub fizyka, przedmiot
dodatkowy, język polski, język obcy nowożytny)

Politechnika Warszawska
00-661 Warszawa
pl. Politechniki 1
tel. c. 22 234 72 11
www.pw.edu.pl
Biuro ds. Przyjęć na Studia:
Gmach Główny, Plac Politechniki 1, pok. 66
tel. 22 629 60 70
www.pw.edu.pl/rekrutacja
e-mail: rekrutacja.bps@pw.edu.pl
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku
www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
 ekonomia III praktyczny profil kształcenia (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, WOS, język polski; 3. język obcy)
 ekonomia InIIn praktyczny profil kształcenia (w przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna: 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, WOS, język polski; 3. język obcy)
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
www.ans.pw.edu.pl
 administracja III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, WOS, język polski, historia; 3. język obcy)
 administracja InIIn (w przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę
miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna: 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, WOS, język
polski, historia; 3. język obcy)
Wydział Architektury
www.arch.pw.edu.pl
 architecture IaIIa studia w języku angielskim (wstępna kwalifikacja – ocena wykonania zadania na podany temat oraz rozmowa kwalifikacyjna)
 architektura M (1. Sprawdzian uzdolnień i predyspozycji do studiów architektonicznych (przeprowadzonego w formie zdalnej), oraz dokumentacji graficznej
prezentującej zainteresowania kandydata; 2. matematyka, język obcy, fizyka lub
informatyka, geografia lub historia lub historia sztuki lub język polski)
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
www.pw.plock.pl
 budownictwo III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język polski; 3. język obcy)
 budownictwo InIIn (w przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę
miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna: 1. matematyka; 2.
jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język
polski; 3. język obcy)
 inżynieria środowiska I (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka,
chemia, informatyka, biologia, geografia, język polski; 3. język obcy)
 inżynieria środowiska In (w przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy
liczbę miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna: 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język polski; 3. język obcy)
 mechanika i budowa maszyn III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język polski; 3. język obcy)
 mechanika i budowa maszyn InIIn (w przypadku, gdy liczba kandydatów
przekroczy liczbę miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna: 1.

224

PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2022

perspektywy.pl

uczelnie techniczne
matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia,
geografia, język polski; 3. język obcy)
 technologia chemiczna III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród:
fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język polski; 3. język obcy)
 technologia chemiczna InIIn (w przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna: 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia,
język polski; 3. język obcy)
Wydział Chemiczny
www.ch.pw.edu.pl
 biotechnologia III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 technologia chemiczna III ogólnoakademicki profil kształcenia (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3.
język obcy)
 technologia chemiczna III praktyczny profil kształcenia (1. matematyka; 2.
jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
www.elka.pw.edu.pl
 automatyka i robotyka III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród:
fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 Computer Science IaIIa (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 cyberbezpieczeństwo III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 elektronika III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia,
informatyka, biologia; 3. język obcy)
 elektronika i telekomunikacja In (w przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna: 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3.
język obcy)
 informatyka III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 inżynieria biomedyczna III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród:
fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 inżynieria Internetu rzeczy I (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród:
fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy); uwaga: nazwa może ulec
korekcie po odpowiedniej uchwale Senatu PW
 Telecommunications IaIIa (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 telekomunikacja III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka,
chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
Wydział Elektryczny
www.ee.pw.edu.pl
 automatyka i robotyka stosowana III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 Electrical Engineering IaIIa (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród:
fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 elektromobilność III (1. matematyka; 2. do wyboru: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 elektrotechnika III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka,
chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 elektrotechnika InIIn (w przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna: 1. matematyka; 2.
jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 informatyka stosowana III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród:
fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)

megabaza.perspektywy.pl

 informatyka stosowana InIIn (w przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna: 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3.
język obcy)
Wydział Fizyki
www.fizyka.pw.edu.pl
 fizyka techniczna III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka,
chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 fotonika I (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
Wydział Geodezji i Kartografii
www.gik.pw.edu.pl
 geodezja i kartografia III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka,
chemia, informatyka, biologia, geografia; 3. język obcy)
 geodezja i kartografia InIIn (w przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna: 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia; 3. język obcy)
 geoinformatyka I praktyczny profil kształcenia (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia; 3. język obcy)
 gospodarka przestrzenna III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród:
fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, WOS; 3. język obcy)
 gospodarka przestrzenna InIIn (w przypadku, gdy liczba kandydatów
przekroczy liczbę miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna: 1.
matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia,
geografia, WOS; 3. język obcy)
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki
i Inżynierii Środowiska
www.is.pw.edu.pl
 biogospodarka III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 Environmental Engineering IaIIa (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia; 3. język obcy)
 inżynieria środowiska III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka,
chemia, informatyka, biologia, geografia; 3. język obcy)
 inżynieria środowiska InIIn (w przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna: 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia; 3. język obcy)
 ochrona środowiska III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka,
chemia, informatyka, biologia, geografia; 3. język obcy)
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
www.ichip.pw.edu.pl
 inżynieria chemiczna i procesowa III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
Wydział Inżynierii Lądowej
www.il.pw.edu.pl
 budownictwo III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia; 3. język obcy)
 budownictwo InIIn (w przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę
miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna: 1. matematyka; 2.
jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia; 3. język obcy)
 Civil Engineering IaIIa (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka,
chemia, informatyka, biologia, geografia; 3. język obcy)
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P o l i t e c h n i k a Wa r s z a w s k a
Wydział Inżynierii Materiałowej
www.wim.pw.edu.pl
 inżynieria materiałowa III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród:
fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)

 Mechatronics IaIIa (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka,
chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 mechatronika III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)

Wydział Inżynierii Produkcji
www.wip.pw.edu.pl
 automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 mechanika i budowa maszyn III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród:
fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 papiernictwo i poligrafia III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród:
fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, j. polski; 3. język obcy)
 zarządzanie i inżynieria produkcji III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
www.simr.pw.edu.pl
 Electric and Hybrid Vehicles Engineering Ia (1. matematyka; 2. jeden
przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język
obcy)
 mechanika pojazdów i maszyn roboczych III (1. matematyka; 2. jeden
przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 mechanika pojazdów i maszyn roboczych InIIn (w przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc, może zostać uruchomiona procedura
kwalifikacyjna: 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery Ia (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język
obcy)
 mechatronika pojazdów i maszyn roboczych III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 mechatronika pojazdów i maszyn roboczych InIIn (w przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna: 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
www.mini.pw.edu.pl
 Computer Science and Information Systems IaIIa (1. matematyka; 2.
jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 informatyka i systemy informacyjne III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 inżynieria i analiza danych I (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia; 3. język obcy)
 matematyka III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia; 3. język obcy)
 matematyka i analiza danych III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia; 3. język obcy)
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
www.meil.pw.edu.pl
 Aerospace Engineering IaIIa (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród:
fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 energetyka III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia,
informatyka, biologia; 3. język obcy)
 lotnictwo i kosmonautyka III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 mechanika i projektowanie maszyn III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 mechanika i projektowanie maszyn InIIn (w przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna: 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 Power Engineering IaIIa (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 robotyka i automatyka III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród:
fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
Wydział Mechatroniki
www.mchtr.pw.edu.pl
 automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język
obcy)
 automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa InIIn (w przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna: 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka,
chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
 inżynieria biomedyczna III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród:
fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy)
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Wydział Transportu
www.wt.pw.edu.pl
 transport III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia,
informatyka, biologia, geografia; 3. język obcy)
 transport InIIn (w przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę
miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna: 1. matematyka; 2.
jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia; 3. język obcy)
Wydział Zarządzania
www.wz.pw.edu.pl
 inżynieria zarządzania III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia; 3. język obcy)
 inżynieria zarządzania InIIn (w przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna: 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia; 3. język obcy)
 zarządzanie III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia,
informatyka, biologia, geografia; 3. język obcy)
 zarządzanie InIIn (w przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę
miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna: 1. matematyka; 2.
jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia; 3. język obcy)
 zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej III (1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia; 3. język obcy)
 zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej InIIn
(w przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna: 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród:
fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia; 3. język obcy)

perspektywy.pl

uczelnie techniczne
Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
w Warszawie
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax 261 839 159
www.wat.edu.pl
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE:
• www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA
• www.youtube.com/user/UczelniaWAT
• twitter.com/WAT_edu
• www.instagram.com/wat_edu
O szczegółach rekrutacji można przeczytać na stronie: www.wojsko-polskie.pl/wat/dla-kandydatow
UWAGA:
– rejestracja na studia cywilne: 1 marca – 15 lipca 2022 r. (termin może ulec
zmianie)
– informacje o kierunkach i zasadach rekrutacji na studia wojskowe znajdują sięw
dziale UCZELNIE WOJSKOWE.
 bezpieczeństwo narodowe III, IzIIz (geografia lub historia lub WOS
– max 45 pkt., matematyka – max 30., język obcy nowożytny – max 20 pkt.,
język polski – max 5 pkt.)
 biocybernetyka i inżynieria biomedyczna III (matematyka – max 45
pkt., fizyka lub informatyka – max 30 pkt., język obcy nowożytny – max 20 pkt.,
język polski – max 5 pkt.)
 biogospodarka I (matematyka – max 45 pkt., fizyka lub chemia lub biologia
– max 30 pkt., język obcy nowożytny – max 20 pkt., język polski – max 5
pkt., kierunek realizowany przez trzy uczelnie: Wojskową Akademię Techniczną,
Politechnikę Warszawską, Politechnikę Łódzką)
 budownictwo zrównoważone III, IzIIz (matematyka – max 45 pkt.,
fizyka – max 30 pkt., język obcy nowożytny – max 20 pkt., język polski – max 5
pkt.)
 chemia III (matematyka – max 45 pkt., chemia lub fizyka – max 30 pkt., język obcy nowożytny – max 20 pkt., język polski – max 5 pkt.)
 eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej III, IzIIz (matematyka – max 45 pkt., fizyka – max 30 pkt., język obcy nowożytny – max 20 pkt.,
język polski – max 5 pkt.)
 elektronika i telekomunikacja III, IzIIz (matematyka – max 45 pkt.,
fizyka – max 30 pkt., język obcy nowożytny – max 20 pkt., język polski – max 5
pkt.)
 energetyka III, IzII (matematyka – max 45 pkt., fizyka – max 30 pkt.,
język obcy nowożytny – max 20 pkt., język polski – max 5 pkt.)
 geodezja i kataster III, IzIIz (matematyka – max 45 pkt., fizyka lub
geografia – max 30 pkt., język obcy nowożytny – max 20 pkt., język polski
– max 5 pkt.)
 informatyka III (matematyka – max 45 pkt., fizyka lub informatyka – max 30
pkt., język obcy nowożytny – max 20 pkt., język polski – max 5 pkt.)
 infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny I (matematyka – max 45 pkt., fizyka – max 30 pkt., język obcy nowożytny – max 20 pkt., język polski – max 5 pkt.)
 inżynieria bezpieczeństwa III (matematyka – max 45 pkt., fizyka
– max 30 pkt., język obcy nowożytny – max 20 pkt., język polski – max 5 pkt.)

megabaza.perspektywy.pl

 inżynieria geoprzestrzenna III, IzIIz (matematyka – max 45 pkt.,
fizyka lub geografia – max 30 pkt., język obcy nowożytny – max 20 pkt., język
polski – max 5 pkt.)
 inżynieria kosmiczna i satelitarna I (matematyka – max 45 pkt., fizyka
– max 30 pkt., język obcy nowożytny – max 20 pkt., język polski – max 5 pkt.)
 inżynieria materiałowa III (matematyka – max 45 pkt., fizyka lub chemia
– max 30 pkt., język obcy nowożytny – max 20 pkt., język polski – max 5 pkt.)
 inżynieria systemów bezzałogowych I (matematyka – max 45 pkt., fizyka
– max 30 pkt., język obcy nowożytny – max 20 pkt., język polski – max 5 pkt.)
 kryptologia i cyberbezpieczeństwo III (matematyka – max 45 pkt., fizyka lub informatyka – max 30 pkt., język obcy nowożytny – max 20 pkt., język
polski – max 5 pkt.)
 logistyka III, IzIIz profil praktyczny (matematyka – max 45 pkt., fizyka
– max 30 pkt., język obcy nowożytny – max 20 pkt., język polski – max 5 pkt.)
 logistyka IIIz, IzII profil ogólnoakademicki (matematyka – max 45
pkt., fizyka – max 30 pkt., język obcy nowożytny – max 20 pkt., język polski
– max 5 pkt.)
 lotnictwo i kosmonautyka III, IzIIz (matematyka – max 45 pkt., fizyka – max 30 pkt., język obcy nowożytny – max 20 pkt., język polski – max 5
pkt.); uwaga: studia również w języku angielskim
 mechanika i budowa maszyn III, IzIIz (matematyka – max 45 pkt., fizyka – max 30 pkt., język obcy nowożytny – max 20 pkt., język polski – max 5 pkt.)
 mechatronika III, IzIIz (matematyka – max 45 pkt., fizyka – max 30
pkt., język obcy nowożytny – max 20 pkt., język polski – max 5 pkt.); uwaga:
studia również w języku angielskim
 obronność państwa III, IzIIz profil praktyczny (geografia lub historia, lub WOS – max 45 pkt., matematyka – max 30 pkt., język obcy nowożytny – max 20 pkt., język polski – max 5 pkt.)
 zarządzanie III, IzIIz (geografia lub historia lub WOS – max 45 pkt.,
matematyka – max 30, język obcy nowożytny – max 20 pkt., język polski
– max 5 pkt.)

Politechnika Wrocławska
50-370 Wrocław
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
tel. 71 320 22 17, fax 71 322 36 64
Dział Rekrutacji:
tel. 71 320 41 11
www.pwr.edu.pl
www.rekrutacja.pwr.edu.pl
e-mail: rekrutacja@pwr.edu.pl
UWAGA!
– Zmienia się sposób naliczania wskaźnika rekrutacyjnego (WI); można dodać do niego wyniki egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika –
szczegółowe informacje bwzpośrednio na stronie uczelni;
– Od 15 września 2021 r. zmienia się struktura kilku Wydziałów na Politechnice Wrocławskiej; szczegółowe informacje bezpośrednio na uczelni.
Wydział Architektury
www.wa.pwr.edu.pl
 architektura III, InII (matematyka; fizyka; język obcy; język polski; egzamin z dwóch zadań rysunkowych)
 gospodarka przestrzenna III (matematyka; fizyka; język obcy; język polski)
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
www.wbliw.pwr.edu.pl
 budownictwo III, InIIn (matematyka; fizyka; język obcy; język polski)
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Po l i t e c h n i k a Wr o c ł a w s k a
Wydział Chemiczny
www.wch.pwr.edu.pl
 biotechnologia III (matematyka; fizyka lub chemia; język obcy; język
polski)
 chemia i analityka przemysłowa I (matematyka; fizyka lub chemia; język
obcy; język polski)
 chemia i inżynieria materiałów III (matematyka; fizyka lub chemia; język obcy; język polski)
 inżynieria chemiczna i procesowa III (matematyka; fizyka lub chemia;
język obcy; język polski)
 technologia chemiczna III, InIIn (matematyka; fizyka lub chemia; język obcy; język polski)
Wydział Elektroniki
www.weka.pwr.edu.pl
 automatyka i robotyka III (matematyka; fizyka; język obcy; język polski)
 cyberbezpieczeństwo III (matematyka; fizyka; język obcy; język polski)
 elektronika III (matematyka; fizyka; język obcy; język polski)
 informatyczne systemy automatyki I (matematyka; fizyka lub informatyka, język obcy; język polski)
 informatyka techniczna III (matematyka; fizyka lub informatyka; język obcy; język polski)
 inżynieria elektroniczna i komputerowa Ia studia w języku angielskim
(matematyka, fizyka; język obcy; język polski)
 teleinformatyka III (matematyka; fizyka lub informatyka; język obcy; język
polski)
 telekomunikacja III (matematyka, fizyka, język obcy, język polski)
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
www.wemif.pwr.edu.pl
 elektronika i telekomunikacja III (matematyka; fizyka; język obcy; język
polski)
 inteligentna elektronika I (matematyka, fizyka, język obcy, język polski)
 inżynieria mikrosystemów mechatronicznych III (matematyka, fizyka,
język obcy, język polski)
Wydział Elektryczny
www.weny.pwr.edu.pl
 automatyka przemysłowa III (matematyka, fizyka, język obcy, język polski)
 elektromachatronika I (matematyka, fizyka, język obcy, język polski)
 elektromobilność I (matematyka, fizyka, język obcy, język polski)
 elektrotechnika III, InIIn (matematyka; fizyka; język obcy; język polski)
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
www.wggg.pwr.edu.pl
 geodezja i kartografia III (matematyka; fizyka lub geografia lub informatyka; język obcy; język polski)
 geoinformatyka I (matematyka; fizyka lub geografia lub informatyka; język obcy; język polski)
 górnictwo i geologia III, InIIn (matematyka; fizyka lub chemia lub
geografia; język obcy; język polski)
Wydział Informatyki i Zarządzania
www.wiz.pwr.edu.pl
 informatyka stosowana IaIIa studia w języku angielskim
 inżynieria systemów III (matematyka; fizyka lub informatyka; język obcy;
język polski)
 inżynieria zarządzania III (matematyka; fizyka lub informatyka; język obcy; język polski)
 zarządzanie III (matematyka; fizyka lub informatyka; język obcy; język
polski)
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Wydział Inżynierii Środowiska
www.wis.pwr.edu.pl
 inżynieria środowiska III, InIIn (matematyka; fizyka; język obcy; język polski)
 technologie ochrony środowiska III (matematyka; fizyka lub biologia lub
chemia; język obcy; język polski)
Wydział Matematyki
www.wm.pwr.edu.pl
 matematyka stosowana I (matematyka; fizyka; język obcy; język polski)
Wydział Mechaniczno-Energetyczny
www.wme.pwr.edu.pl
 energetyka III, InIIn (matematyka; fizyka; język obcy; język polski)
 lotnictwo i kosmonautyka I (matematyka, fizyka, język obcy, język polski)
 mechanika i budowa maszyn energetycznych III, InIIn (matematyka; fizyka; język obcy; język polski)
 odnawialne źródła energii I (matematyka, fizyka, język obcy, język polski)
Wydział Mechaniczny
www.wm.pwr.edu.pl
 biomechanika inżynierska III (matematyka; fizyka; język obcy; język polski)
 mechanika i budowa maszyn III, InIIn (matematyka; fizyka; język
obcy; język polski)
 mechatronika III (matematyka; fizyka; język obcy; język polski)
 robotyka i automatyzacja procesów III (matematyka; fizyka; język obcy; język polski)
 transport III (matematyka; fizyka; język obcy; język polski)
 zarządzanie i inżynieria produkcji III, InIIn (matematyka; fizyka;
język obcy; język polski)
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
www.wppt.pwr.edu.pl
 fizyka techniczna III (matematyka; fizyka; język obcy; język polski)
 informatyka algorytmiczna III (matematyka; fizyka lub informatyka; język obcy; język polski)
 inżynieria biomedyczna III (matematyka; fizyka lub chemia lub biologia;
język obcy; język polski)
 inżynieria kwantowa III (matematyka; fizyka; język obcy; język polski)
 optyka III (matematyka; fizyka; język obcy; język polski)
Filia Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze
www.jelenia-gora.pwr.edu.pl
 elektrotechnika I (matematyka; fizyka; język obcy; język polski)
 informatyka techniczna I (matematyka; fizyka lub informatyka; język obcy;
język polski)
 mechanika i budowa maszyn I (matematyka; fizyka; język obcy; język polski)
Filia Politechniki Wrocławskiej w Legnicy
www.legnica.pwr.edu.pl
 automatyka przemysłowa I (matematyka; fizyka; język obcy; język polski)
 górnictwo i geologia I (matematyka; fizyka; chemia, geografia, język obcy; język polski)
 mechanika i budowa maszyn I (matematyka; fizyka lub biologia lub chemia
lub geografia lub informatyka; język obcy; język polski)
 odnawialne źródła energii I (matematyka; fizyka; język obcy; język polski)
Filia Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu
www.walbrzych.pwr.edu.pl
 informatyka techniczna I (matematyka; fizyka lub informatyka, język obcy;
język polski)
 mechanika i budowa maszyn I (matematyka; fizyka; język obcy; język polski)
 zarządzanie i inżynieria produkcji I (matematyka; fizyka; język obcy; język polski)

Dziewczyny
na politechniki!

7 kwietnia 2022

www.
w dziewczynynapolitechniki.pl
w.

uczelnie
PEDAGOGICZNE
Absolwenci szkół tej grupy (aktualnie 5 uczelni publicznych w Polsce) nie będą wyłącznie nauczycielami. w ofertach
kierunkowych pojawia się prawie każda dyscyplina nauki i aktywności – od biotechnologii, przez turystykę i rekreację
oraz malarstwo sztalugowe do pracy socjalnej.

Uniwersytet
Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie
42-217 Częstochowa,
ul. Waszyngtona 4/8
tel. 34 378 41 00
www.ujd.edu.pl
e-mail: kancelaria@ujd.edu.pl
uwaga: uczelnia stosuje wyższe przeliczniki dla przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym.
uwaga: oferta specjalności planowanych do uruchomienia na poszczególnych kierunkach dostępna jest bezpośrednio na Uczelni.
 administracja III, InIIn (język polski, język obcy nowożytny oraz dowolny przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym; kryterium dodatkowe:
język polski)
 analityka i kreatywność społeczna I (język polski, język obcy nowożytny
oraz jeden przedmiot wskazany przez kandydata)
 bezpieczeństwo narodowe III, InIIn (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot wskazany przez kandydata)
 biotechnologia III, InIIn (konkurs świadectw dojrzałości; przy przekroczeniu limitu miejsc – średnia ważona z trzech przedmiotów /zróżnicowana waga/: matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka; język polski lub matematyka; język obcy nowożytny; uwaga: wynik z matematyki
uwzględniany jeden raz; uwaga: kandydaci będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy w przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie
na ten kierunek studiów)
 chemia III, InIIn (konkurs świadectw dojrzałości; przy przekroczeniu limitu miejsc – średnia ważona z trzech przedmiotów /zróżnicowana waga/: matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka; język polski lub matematyka; język obcy nowożytny; uwaga: wynik z matematyki uwzględniany jeden
raz; uwaga: kandydaci będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy w przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów)
 dietetyka I, In (konkurs świadectw dojrzałości; przy przekroczeniu limitu miejsc
– średnia ważona z trzech przedmiotów /zróżnicowana waga/: matematyka lub
chemia lub biologia lub informatyka; język polski lub matematyka; język obcy
nowożytny; uwaga: wynik z matematyki uwzględniany jeden; raz uwaga: kandydaci będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy w przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie
może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów)
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 dziennikarstwo i kultura mediów III, InIIn (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot wskazany przez kandydata)
 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych III (1. język polski; 2. przesłanie reprodukcji prac /portfolio/ drogą elektroniczną – rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac)
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej III (1. język polski; 2. sprawdzian predyspozycji słuchowych i manualnych; 3. przedstawienie
zróżnicowanego programu na instrumencie /preferowany fortepian/ lub wykonanie utworu wokalnego z towarzyszeniem fortepianu)
 ekonomia I, In (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
do wyboru: matematyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, informatyka, historia, WOS, filozofia)
 filologia III, InIIn specjalność: filologia angielska (język angielski); uwaga: wybór specjalizacji z rozszerzonym językiem chińskim/niemieckim/rosyjskim/francuskim następuje w momencie rekrutacji
 filologia III, InIIn specjalność: filologia germańska (język niemiecki)
 filologia III, InIIn specjalność: filologia germańska /kształcenie
od podstaw/ (język obcy nowożytny)
 filologia polska III, InIIn (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot
wskazany przez kandydata)
 filozofia III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród:
historia, geografia, WOS, matematyka, informatyka, chemia, fizyka, biologia; kryterium dodatkowe: język polski)
 fizjoterapia M, Mn (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia; kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy w przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania
do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na studia na ten
kierunek studiów)
 fizyka III, InIIn (konkurs świadectw dojrzałości; przy przekroczeniu limitu miejsc – średnia ważona z trzech przedmiotów /zróżnicowana waga/: matematyka; lub chemia lub fizyka lub informatyka; język polski lub matematyka; język obcy nowożytny; uwaga: wynik z matematyki uwzględniany jeden raz)
 fotografia i kreacja przekazu wizualnego I (1. język polski; 2. przesłanie
reprodukcji prac /portfolio/ drogą elektroniczną – rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac)
 grafika III (1. język polski; 2. przesłanie reprodukcji prac /portfolio/ drogą
elektroniczną – rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac)
 historia III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród:
historia, geografia, WOS, matematyka)
 iberoznawstwo III (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród:
historia, geografia, WOS, matematyka)
 informatyka I, In studia 3,5-letnie inżynierskie (konkurs świadectw dojrzałości; przy przekroczeniu limitu miejsc – średnia ważona z trzech przedmiotów /zróżnicowana waga/: matematyka lub informatyka; matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub geografia; język obcy
nowożytny; uwaga: wynik z matematyki uwzględniany jeden raz)

perspektywy.pl

uczelnie pedagogiczne
 innowacyjne technologie i nowoczesne materiały I, In (konkurs świadectw dojrzałości; przy przekroczeniu limitu miejsc – średnia ważona z trzech
przedmiotów /zróżnicowana waga/: matematyka lub chemia lub fizyka lub informatyka lub biologia lub geografia; język polski lub matematyka; język obcy
nowożytny; uwaga: wynik z matematyki uwzględniany jeden raz)
 inżynieria bezpieczeństwa III, InIIn studia 3,5-letnie inżynierskie
(konkurs świadectw dojrzałości; przy przekroczeniu limitu miejsc – średnia ważona z trzech przedmiotów /zróżnicowana waga/: matematyka lub chemia lub
fizyka lub informatyka lub biologia lub geografia; język polski lub matematyka; język obcy nowożytny; uwaga: wynik z matematyki uwzględniany jeden raz)
 inżynieria multimediów I, In studia 3,5-letnie inżynierskie (konkurs świadectw dojrzałości; przy przekroczeniu limitu miejsc – średnia ważona z trzech
przedmiotów /zróżnicowana waga/: matematyka lub fizyka lub informatyka;
matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub geografia;
język obcy nowożytny; uwaga: wynik z matematyki uwzględniany jeden raz)
 język niemiecki w obrocie gospodarczym I (język obcy nowożytny)
 kosmetologia III, InIIn (konkurs świadectw dojrzałości; przy przekroczeniu limitu miejsc – średnia ważona z trzech przedmiotów /zróżnicowana waga/: biologia lub chemia; język polski lub matematyka lub informatyka; język
obcy nowożytny; uwaga: kandydaci będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy w przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania
do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów)
 kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa I, In (konkurs świadectw dojrzałości; przy przekroczeniu limitu miejsc – średnia ważona z trzech przedmiotów /zróżnicowana waga/: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia; język polski lub WOS; język obcy nowożytny)
 malarstwo III studia 3,5-letnie (1. język polski; 2. przesłanie reprodukcji
prac /portfolio/ drogą elektroniczną – rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac)
 matematyka I, In (konkurs świadectw dojrzałości; przy przekroczeniu limitu
miejsc – średnia ważona z trzech przedmiotów /zróżnicowana waga/: matematyka lub informatyka; matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia; język obcy nowożytny; uwaga: wynik z matematyki uwzględniany jeden raz)
 muzyka w przestrzeni publicznej I (1. język polski, 2. sprawdzian predyspozycji słuchowych kandydata, 3. prezentacja zróżnicowanego programu na wybranym instrumencie lub wykonanie programu wokalnego)
 pedagogika III, InIIn (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot wybrany przez kandydata)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M, Mn (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: historia, geografia, biologia, matematyka, wiedza o społeczeństwie; rozmowa kwalifikacyjna związana z wymogami stawianymi przyszłemu nauczycielowi: poprawność wymowy,
uzdolnienia muzyczne; uwaga: negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata do podjęcia kształcenia na tym kierunku)
 pedagogika specjalna M, Mn (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot wybrany przez kandydata)
 Physics IaIIa (konkurs świadectw dojrzałości; przy przekroczeniu limitu miejsc
– średnia ważona z trzech przedmiotów /zróżnicowana waga/: matematyka lub
chemia lub fizyka lub informatyka lub biologia lub geografia; język polski lub matematyka; język obcy nowożytny; uwaga: wynik z matematyki uwzględniany jeden raz; wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2)
 pielęgniarstwo I (konkurs świadectw dojrzałości; przy przekroczeniu limitu
miejsc – średnia ważona z trzech przedmiotów /zróżnicowana waga/: matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub WOS; język polski lub matematyka; język obcy nowożytny; uwaga: wynik z matematyki uwzględniany jeden raz; uwaga:
kandydaci będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy w przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie
może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów)

megabaza.perspektywy.pl

 politologia I, In (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
wybrany przez kandydata)
 praca socjalna I, In (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot wybrany przez kandydata)
 prawo M, Mn (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, WOS, geografia, fizyka, filozofia, język łaciński
i kultura antyczna)
 psychoprofilaktyka I (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot wybrany przez kandydata)
 rachunkowość i podatki I, In (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, informatyka, historia, WOS, filozofia)
 turystyka i rekreacja III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot wybrany przez kandydata; uwaga: kandydaci będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy w przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie
na ten kierunek studiów)
 wychowanie fizyczne III, InIIn (język polski, język obcy nowożytny
oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, historia, geografia,
WOS; uwaga: kandydaci będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy w przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia
studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów)

Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie
30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2
tel. 12 662 60 14, fax 12 637 22 43
www.up.krakow.pl
e-mail: info@up.krakow.pl
 administracja III, InIIn (P lub R – język polski, język obcy nowożytny)
 architektura informacji I, In specjalności: nienauczycielska (P lub R – język polski)
 archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo III,
InIIn (P lub R – język polski lub historia); uwaga: studia niestacjonarne
prowadzone w trybie @t-home
 bezpieczeństwo międzynarodowe Ia, Ina studia w języku angielskim
(P lub R – język polski, język obcy nowożytny; wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2)
 bezpieczeństwo międzynarodowe I, In (P lub R – język polski, język obcy nowożytny)
 bezpieczeństwo państwa III, InIIn specjalność: nienauczycielska (P
lub R – język polski, język obcy nowożytny)
 bezpieczeństwo zdrowotne I, In specjalność: nienauczycielska (P lub R
– język polski, język obcy nowożytny)
 bioinformatyka I, In (średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich
przedmiotów – P lub R; przedmioty preferowane – informatyka R, biologia R,
fizyka R, matematyka R)
 biologia III, InIIn specjalności nauczycielskie: biologia, biologia z modułem chemia (średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich przedmiotów – P lub R; przedmiot preferowany – biologia R)
 chemia – nauczyciel chemii I specjalności: nauczanie chemii z nauczaniem
przyrody, nauczanie chemii z animacją kultury przyrodniczej (średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich przedmiotów – P lub R; przedmiot preferowany – chemia R, matematyka R)
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U n i w e r s y t e t Pe d a g o g i c z n y i m . K E N w K r a k o w i e
 Design I (I etap – ocena prac kandydata: przegląd portfolio (w formacie A4) zawierającego dokumentację prac plastycznych, projektowych, fotograficznych i innych będących dowodem zainteresowania kierunkiem studiów; II etap – egzamin
praktyczny: rysunek i zadanie projektowe /szczegóły bezpośrednio na uczelni/)
 Digital Design I (I etap – rozmowa kwalifikacyjna dot. zainteresowań twórczych kandydata na podstawie przygotowanej przez kandydata prezentacji materiału wizualnego /szczegóły bezpośrednio na uczelni/; uwaga: pozytywne ocena z I etapu egzaminu wstępnego kwalifikuje do II etapu; II etap – egzamin
praktyczny: zestaw zadań rysunkowych i pisemnych)
 edukacja techniczno-informatyczna III (średnia wyników pisemnego egzaminu maturalnego P lub R; wyższe przeliczniki dla matematyki, fizyki, chemii,
informatyki)
 edukacja techniczno-informatyczna InIIn specjalności: nauczycielska
– technika z informatyką; nienauczycielskie – informatyka stosowana w technice (średnia wyników pisemnego egzaminu maturalnego P lub R; wyższe przeliczniki dla matematyki, fizyki, chemii, informatyki)
 ekonomia społeczna III, InIIn (P lub R – język polski, język obcy nowożytny)
 etyka – mediacje i negocjacje III, InIIn (P lub R – jeden przedmiot
spośród: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny)
 filologia angielska III specjalności: nauczycielska, przekładoznawstwo,
komunikacja językowa – języki specjalistyczne (język angielski R)
 filologia germańska III specjalności: nauczycielskie – metodyka nauczania języka niemieckiego, metodyka nauczania języka niemieckiego z modułem biznesowym; nienauczycielska – język niemiecki w biznesie (P lub R – język niemiecki lub inny język obcy nowożytny)
 filologia germańska InII specjalności: nauczycielskie – metodyka nauczania języka niemieckiego, metodyka nauczania języka niemieckiego z modułem biznesowym; nienauczycielska – język niemiecki w biznesie (P lub R – język niemiecki)
 filologia hiszpańska III specjalność: języki specjalistyczne i tłumaczenie
(P lub R – język hiszpański lub inny język obcy nowożytny)
 filologia polska III, InIIn specjalności: nauczycielska polonistyczna; nienauczycielskie – komunikacja społeczna i medialna, edytorstwo (P
lub R – język polski)
 filologia romańska III specjalność nauczycielska: filologia romańska; specjalności nienauczycielskie: język francuski stosowany, filologia romańska z językiem hiszpańskim, filologia romańska z językiem włoskim (P lub R – język
obcy nowożytny)
 filologia rosyjska III specjalności: przekładoznawcza, filologia rosyjska
z językiem angielskim, filologia rosyjska z językiem francuskim, filologia rosyjska z językiem hiszpańskim (P lub R – język rosyjski lub inny język obcy nowożytny)
 filologia włoska III specjalność: język włoski stosowany (P lub R – język
polski oraz język obcy nowożytny)
 filozofia III, InII (P lub R – jeden przedmiot spośród: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny)
 fizyka III specjalności: nauczycielska: fizyka z informatyką, nienauczycielska: fizyka materii (P lub R – matematyka, oraz język obcy nowożytny)
 geografia III, InIIn specjalności: nauczycielskie: geografia z przyrodą, geografia z przedsiębiorczością, geografia z wiedzą o społeczeństwie,
nienauczycielskie: geografia fizyczna, geografia regionalna Ameryki Łacińskiej, geoinformacja, geomonitoring, geoturystyka, przedsiębiorczość i gospodarka przestrzenna, zarządzanie środowiskiem geograficznym (P lub R
– język polski, matematyka, język angielski, geografia; przedmiot preferowany – geografia R; punkty za dodatkowe zajęcia edukacyjne w szkole średniej
z zakresu geografii, turystyki lub przedsiębiorczości oraz uczestnictwo w etapie okręgowym olimpiady geograficznej lub wiedzy ekologicznej)
 geopolityka III, InIIn (P lub R – język polski, matematyka, język angielski oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, WOS, filozofia)
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 gospodarka przestrzenna III, InIIn specjalności: geoinformacja, gospodarka przestrzenna obszarów miejskich, gospodarka odnawialnymi źródłami energii, przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennej, rozwój lokalny i regionalny, zarządzanie środowiskiem geograficznym (P lub R – język
polski, matematyka, język angielski oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, WOS; przedmiot preferowany – geografia R; punkty za dodatkowe zajęcia
edukacyjne w szkole ponadgimnazjalnej z zakresu geografii, turystyki lub przedsiębiorczości oraz uczestnictwo w etapie okręgowym olimpiady geograficznej lub
wiedzy ekologicznej)
 grafika III (I etap – przegląd prac kandydata /teczka ok. 25 prac – szczegóły bezpośrednio na Uczelni/; II etap – rozmowa kwalifikacyjna; uwaga: o przejściu do II etapu decyduje uzyskanie pozytywnej oceny w I etapie)
 historia III, InIIn specjalności: nauczycielska – historia i wiedza o społeczeństwie; nienauczycielska – antropologia historyczna (P lub R – język polski
lub historia); uwaga: studia niestacjonarne prowadzone w trybie @t-home
 informatyka III, InIIn specjalności: multimedia i technologie internetowe, administracja systemami informatycznymi (P lub R – matematyka
lub informatyka)
 inżynieria bezpieczeństwa III specjalności: bezpieczeństwo technologii
informacyjnych, bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowych
(średnia wyników egzaminu maturalnego; wyższe przeliczniki dla matematyki, fizyki, chemii, informatyki)
 kognitywistyka I (P lub R – matematyka lub język obcy nowożytny)
 komunikacja wizualna I (I etap – egzamin praktyczny: egzamin sprawdzający twórcze predyspozycje – wyobraźnię plastyczną, pomysłowość, komunikatywność i zmysł estetyczny; uwaga: pozytywna ocena z etapu I egzaminu wstępnego kwalifikuje do etapu II; II etap – rozmowa kwalifikacyjna: przegląd prezentacji
i rozmowa na temat zainteresowań twórczych)
 kulturoznawstwo i wiedza o mediach I, In (P lub R – język polski, język
obcy nowożytny)
 kulturoznawstwo i wiedza o mediach I, In specjalności: menedżer i animator kultury, coach medialny (konkurs dyplomów licencjata kierunków z dyscypliny nauki humanistyczne, społeczne i sztuka w przypadku większej liczby
kandydatów z taką samą oceną na dyplomie – średnia ocen ze studiów I st.)
 logopedia III (P lub R – język polski; wymagane zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy)
 malarstwo III (przegląd prac plastycznych /malarstwo, rysunek/; rozmowa
kwalifikacyjna podczas przeglądu prac potwierdzająca zainteresowania kandydata w dziedzinie sztuk plastycznych)
 matematyka IIIn specjalności: nauczycielska – matematyka; nienauczycielska – matematyka uniwersalna (P lub R – matematyka preferowany poziom
– R); uwaga: sp. nauczycielska obejmuje wstępne przygotowanie pedagogiczne /psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne/ do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich po skończeniu studiów drugiego stopnia w zakresie nauczania
matematyki/matematyki z informatyką w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
 matematyka InIIn specjalność nauczycielska (P lub R – matematyka preferowany poziom – R)
 matematyka IIIn specjalności nauczycielskie: matematyka, matematyka
+ II etap edukacyjny specjalność nienauczycielska: matematyka uniwersalna (lista rankingowa tworzona na podstawie ocen na dyplomie, dla kandydatów
będących absolwentami kierunków innych niż matematyka powołana zostanie
komisja sprawdzająca kwalifikacje kandydata)
 ochrona środowiska I specjalności: odnawialne źródła energii, zarządzanie
środowiskiem geograficznym (średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów – P lub R; przedmioty preferowane – biologia R, chemia R, geografia R, fizyka R)
 pedagogika III, InIIn specjalności: pedagogika społeczno-opiekuńcza, promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień, resocjalizacja z profilaktyką społeczną (P lub R – język polski)

perspektywy.pl

uczelnie pedagogiczne
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M, Mn specjalność nauczycielska (egzamin wstępny /uzdolnień/ – sprawdzian predyspozycji muzycznych oraz ocena prawidłowości funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych;
uwaga: negatywna ocena predyspozycji muzycznych lub rozpoznania wad wymowy skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego etapu postępowania
kwalifikacyjnego; P lub R – język polski, język obcy nowożytny)
 pedagogika specjalna M, Mn specjalności: edukacja i rehabilitacja
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika, edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością słuchową – surdopedagogika, logopedia, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (P lub R – język polski)
 politologia III, InIIn (P lub R – język polski, język obcy nowożytny)
 polityka społeczna III, InIIn (P lub R – jeden przedmiot spośród: język
polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny)
 praca socjalna III, InIIn specjalności /wybór po I roku/: organizator
pomocy instytucjonalnej, asystent rodziny (P lub R – język polski)
 prawo M, Mn (P lub R – język polski oraz historia lub WOS; w przypadku
takiej samej liczby punktów – kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny)
 psychologia M, Mn specjalności: psychologia edukacyjna, psychologia kliniczna (P lub R – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, historia, matematyka, informatyka)
 psychologia i biologia zwierząt M, Mn (P lub R – biologia, język polski,
język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów: chemia, fizyka z astronomią,
geografia, historia, matematyka, informatyka)
 socjologia III, InIIn (P lub R – jeden przedmiot spośród: język polski,
historia, matematyka, język obcy nowożytny)
 stosunki międzynarodowe III (P lub R – język polski, język obcy nowożytny)
 sztuka i edukacja III specjalności: nauczycielska, animacja kultury (przegląd prac plastycznych; rozmowa kwalifikacyjna)
 sztuka i media I (I etap – A. rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań
artystycznych kandydata oraz wybranych zagadnień z zakresu współczesnej kultury i sztuki w oparciu o sugerowaną bibliografię; B. przegląd oryginałów prac,
wykonanych przez kandydata, w skład których mogą wchodzić realizacje z zakresu sztuk wizualnych takich jak: malarstwo, rysunek, fotografia itp., realizacje
multimedialne oraz działania przestrzenne prezentowane w formie dokumentacji fotograficznej; II etap – egzamin praktyczny: zadania kompozycyjne na jeden
z zaproponowanych tematów)
 turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe III, InIIn (P lub R
– język polski lub historia); uwaga: studia niestacjonarne prowadzone w trybie @t-home
 turystyka i rekreacja III specjalności: animacja w turystyce i rekreacji, geoturystyka, pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce, przedsiębiorczość
w turystyce, turystyka międzynarodowa, turystyka w krajach Grupy Wyszehradzkiej (średnia wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów /P lub R/: język
polski, matematyka, język angielski, geografia; przedmiot preferowany – geografia
R; punkty za dodatkowe zajęcia edukacyjne w szkole średniej z zakresu geografii,
turystyki lub przedsiębiorczości oraz uczestnictwo w etapie okręgowym olimpiady
geograficznej lub wiedzy ekologicznej)
 turystyka i rekreacja InIIn specjalności: animacja w turystyce i rekreacji,
geoturystyka, pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce, przedsiębiorczość
w turystyce, turystyka międzynarodowa (średnia wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów /P lub R/: język polski, matematyka, język angielski, geografia;
przedmiot preferowany – geografia R; punkty za dodatkowe zajęcia edukacyjne
w szkole średniej z zakresu geografii, turystyki lub przedsiębiorczości oraz uczestnictwo w etapie okręgowym olimpiady geograficznej lub wiedzy ekologicznej)
 zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe III (P lub R – język polski)
 zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I, In (P lub R – jeden przedmiot spośród: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny)
 zarządzanie w służbach społecznych I, In specjalności: asystentura medyczna, ubezpieczenia społeczne (P lub R – język polski)

megabaza.perspektywy.pl

Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 2
Dział Organizacji Studiów:
tel. 25 643 19 21, 25 643 19 24
Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami:
tel. 25 643 17 39
www.uph.edu.pl
uwaga: szczegółowy terminarz rekrutacyjny zostanie podany w późniejszym
terminie – informacje bezpośrednio na Uczelni po 31 marca 2022 r.
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
www.wanz.uph.edu.pl
 agroleśnictwo I, In (dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, WOS)
 gospodarka przestrzenna III (dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, WOS)
 rolnictwo III, InIIn moduły fakultatywne: agrobiznes, agronomia,
ochrona środowiska przyrodniczego (dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, WOS)
 zoopsychologia z animaloterapią III (dwa przedmioty spośród: biologia,
chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, WOS)
 zootechnika III, InIIn moduły fakultatywne: hodowla zwierząt, ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych, profilaktyka zootechniczno-weterynaryjna w utrzymaniu zwierząt (dwa przedmioty spośród: biologia,
chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, WOS)
Wydział Nauk Humanistycznych
www.wh.uph.edu.pl
 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I (dwa przedmioty
spośród: biologia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, informatyka, matematyka, WOS)
 filologia III specjalności: filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi, język angielski w biznesie z translatoryką, lingwistyka stosowana (obowiązkowo: język angielski, do wyboru: język polski lub drugi język obcy)
 filologia InIIn specjalności: filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi, język angielski w biznesie z translatoryką (obowiązkowo: język angielski,
do wyboru: język polski lub drugi język obcy)
 filologia polska III specjalności: filologia dla aktorstwa i nowych mediów, kreatywne pisanie i edycje cyfrowe, nauczycielska (dwa przedmioty
– obowiązkowo: język polski do wyboru: język obcy, historia)
 historia III specjalności: archiwistyka i biurowość współczesna, nauczanie
historii i promocja dziejów ojczystych (dwa przedmioty spośród: język polski, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język łaciński i kultura antyczna, WOS)
 logopedia z audiologią I (rozmowa kwalifikacyjna – sprawdzenie poprawności wymowy – na podstawie rozmowy spontanicznej i czytania oraz przydatności do zawodu; konkurs świadectw dojrzałości: obowiązkowo język polski; warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest dostarczenie audiogramu potwierdzającego
prawidłowy słuch kandydata; wada wymowy uniemożliwia przyjęcie na studia)
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
www.wnmz.uph.edu.pl
 dietetyka III, InII (dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka,
informatyka, język obcy, język polski, matematyka)
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Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 gastronomia i hotelarstwo I (dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka)
 kosmetologia I (dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, język obcy,
informatyka, matematyka)
 pielęgniarstwo III (dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka)
 ratownictwo medyczne I (dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka,
geografia, język obcy, język polski, informatyka, matematyka)
 turystyka i rekreacja III (dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka,
geografia, język obcy, język polski, matematyka, WOS)
Wydział Nauk Społecznych
www.ws.uph.edu.pl
 administracja III, InIIn (dwa przedmioty spośród: geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, WOS)
 bezpieczeństwo informacyjne I, In moduły fakultatywne: bezpieczeństwo informacyjne w administracji publicznej, bezpieczeństwo informacyjne w przedsiębiorstwie (dwa przedmioty spośród: fizyka, geografia, historia,
informatyka, język obcy, język polski, matematyka, WOS)
 bezpieczeństwo narodowe III, InIIn moduły fakultatywne: bezpieczeństwo państwa, służby policyjne, zarządzanie kryzysowe w administracji (dwa przedmioty spośród: język obcy, język polski, geografia, historia, matematyka, WOS)
 bezpieczeństwo wewnętrzne III, InIIn moduły fakultatywne:
ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych, obrona terytorialna kraju (dwa przedmioty spośród: język obcy, język polski, geografia,
historia, matematyka, WOS)
 geopolityka i studia strategiczne III (dwa przedmioty spośród: język obcy,
język polski, geografia, historia, WOS, matematyka)
 kryminologia III, InIIn (dwa przedmioty spośród: geografia, historia,
język obcy, język polski, matematyka, WOS)
 logistyka III, InIIn (dwa przedmioty spośród: geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, WOS)
 pedagogika III, InIIn specjalności: doradztwo personalne, opiekun
i wychowawca dziecka, opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (dwa przedmioty
spośród: biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, WOS)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M, Mn (dwa przedmioty
spośród: biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka,
WOS)
 pedagogika specjalna M, Mn moduły: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika resocjalizacyjna, wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka (dwa przedmioty spośród: biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, WOS)
 prawo M, Mn (dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, WOS)
 zarządzanie III, InIIn moduły fakultatywne: biznes międzynarodowy, zarządzanie finansami i rachunkowość, zarządzanie przedsiębiorstwem
(dwa przedmioty spośród: geografia, historia, informatyka, język obcy, język
polski, matematyka, WOS)
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
www.wnsp.uph.edu.pl
 analityka z diagnostyką molekularną I (dwa przedmioty: obowiązkowo język obcy oraz do wyboru biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka)
 analiza danych I (dwa przedmioty: obowiązkowo matematyka, do wyboru informatyka, język obcy); uwaga: planowane uruchomienie kierunku
 biologia nauczycielska I, In (dwa przedmioty: obowiązkowo język obcy,
do wyboru biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, WOS)
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 biologia sądowa I (dwa przedmioty: obowiązkowo język obcy, do wyboru biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, WOS)
 chemia III specjalności: analityka chemiczna, nauczanie chemii i przyrody
(dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka)
 ekologia i środowisko I (dwa przedmioty spośród: obowiązkowo język angielski, do wyboru biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka)
 informatyka III, InIIn specjalności: grafika komputerowa, mobilne
systemy komputerowe, programowanie systemów i baz danych, systemy
i sieci komputerowe (dwa przedmioty spośród: fizyka, informatyka, język obcy, matematyka)
 inżynieria procesów technologicznych I specjalności: technologie informatyczne wspomagające procesy produkcji, technologie informatyczne
wspomagające organizację i zarządzanie procesami produkcji (dwa przedmioty spośród: chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka)
 matematyka III specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna, matematyka w finansach i ekonomii, statystyczna analiza danych (dwa przedmioty
– obowiązkowo: matematyka; do wyboru: fizyka, informatyka, język obcy)

Akademia Pomorska w Słupsku
76-200 Słupsk
ul. Bohaterów Westerplatte 64
rekrutacja:
tel. 59 840 59 50, 607 927 430
www.apsl.edu.pl
e-mail: rekrutacja@apsl.edu.pl
adres korespondencyjny:
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22A
Uwaga: Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów.
Uwaga: niektóre specjalności są realizowane w ramach projektów:
SOA – Słupski Ośrodek Akademicki
POWER – Akademia 5 plus – rozwój dla jakości
 administracja III, InIIn ścieżki kształcenia /wybór po II semestrze/:
administracja samorządowa, administracja gospodarcza, administracja wymiaru sprawiedliwości (jeden przedmiot spośród: język polski, język obcy, historia, WOS)
 bezpieczeństwo narodowe III ścieżki kształcenia /wybór po II semestrze/: ochrona cyberprzestrzeni /SOA/, cybermedia /SOA/, cyberzagorożenia /SOA/, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w portach lotniczych, zabezpieczenie logistyczne portów lotniczych (złożenie wymaganych
dokumentów)
 bezpieczeństwo narodowe III studia w systemie blended-learning ścieżki
kształcenia /wybór po II semestrze/: bezpieczeństwo wewnętrzne, obrona narodowa (złożenie wymaganych dokumentów)
 bezpieczeństwo narodowe III, InIIn ścieżki kształcenia /wybór
po II semestrze/: zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo i porządek publiczny, obrona narodowa (złożenie wymaganych dokumentów); uwaga:
na ścieżkę kształcenia zarządzanie kryzysowe oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny wymagane oświadczenie o posiadaniu sprawności fizycznej
 biologia III, InIIn ścieżki kształcenia /wybór po II semestrze/: nauczycielska, biologia medyczna (złożenie wymaganych dokumentów przedmiot
preferowany: biologia lub matematyka)
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 dietetyka I studia w ramach projektu POWER (przedmiot obowiązkowy do wyboru: matematyka, język polski, język angielski; przedmiot preferowany do wyboru: biologia, chemia); uwaga: wymagane aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do odbywania
praktyk zawodowych na kierunku dietetyka oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania praktyk zawodowych na kierunku dietetyka w terminie do – 30 września 2022 r.
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej III ścieżka kształcenia nauczycielska (egzamin praktyczny: umiejętność gry na instrumencie klawiszowym /dodatkowo na wybranym przez siebie innym instrumencie/ – wykonanie jednego utworu, umiejętność śpiewu – wykonanie jednego utworu
w dowolnej stylistyce, predyspozycje muzyczne /słuch i poczucie rytmu/; złożenie wymaganych dokumentów)
 edukacja techniczno-informatyczna I studia 3,5-letnie inżynierskie; ścieżki kształcenia /wybór po II semestrze/: nauczycielska, Internet rzeczy, programowanie w automatyce i robotyce /SOA/ (przedmiot obowiązkowy: matematyka; przedmiot preferowany: fizyka lub informatyka)
 filologia III, InIIn ścieżki kształcenia /wybór po II semestrze/: filologia angielska – nauczycielska, filologia angielska – translatoryczna, filologia
angielska – komunikacja w mediach (złożenie wymaganych dokumentów;
przedmiot: język angielski)
 filologia III ścieżki kształcenia /wybór po II semestrze/: filologia germańska – nauczycielska, filologia germańska – język niemiecki w biznesie i turystyce (złożenie wymaganych dokumentów; przedmiot: język polski lub niemiecki); uwaga: nauczanie języka niemieckiego realizowane jest od podstaw
 filologia III ścieżki kształcenia /wybór po III semestrze/: filologia rosyjska
– język rosyjski w biznesie i turystyce, filologia rosyjska – literacko-przekładoznawcza (złożenie wymaganych dokumentów); uwaga: nauczanie języka rosyjskiego realizowane jest od podstaw

 filologia III ścieżka kształcenia /wybór po III semestrze/: filologia rosyjska
z nauczaniem języka polskiego jako obcego /dedykowana studentom-cudzoziemcom nie jest wymagana znajomość języka polskiego/ (złożenie wymaganych dokumentów); uwaga: nauczanie języka rosyjskiego realizowane jest
od podstaw
 filologia III ścieżka kształcenia: filologia rosyjska z językiem angielskim (złożenie wymaganych dokumentów; uwaga: wymagana znajomość języka angielskiego /zewnętrzny egzamin maturalny na poziomie P lub R/); uwaga: nauczanie języka rosyjskiego realizowane jest od podstaw
 filologia polska III ścieżki kształcenia /wybór po I lub II semestrze/: nauczycielska, nauczycielska z elementami diagnozy logopedycznej /POWER/, wydawniczo-redaktorska, filologia polska z edukacją regionalną (język polski; złożenie
wymaganych dokumentów)
 fizjoterapia M studia w ramach projektu SOA ścieżki kształcenia /wybór
po VII semestrze/: fizjoterapia w medycynie uzdrowiskowej, rehabilitacja
w opiece geriatrycznej (przedmiot obowiązkowy do wyboru: matematyka, język polski, język obcy; przedmiot preferowany do wyboru: biologia, chemia, fizyka złożenie wymaganych dokumentów); uwaga: wymagane aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku
przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych na kierunku fizjoterapia oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania praktyk zawodowych na kierunku fizjoterapia w terminie do – 30
września 2022 r.
 fizyka techniczna I 3,5-letnie inżynierskie; ścieżki kształcenia: metody techniczne w kryminalistyce, ekotechnologie – odnawialne źródła energii /SOA/,
fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa /SOA/, mechanika lotnicza
(przedmiot obowiązkowy: matematyka; przedmiot preferowany: fizyka lub informatyka)

A k a d e m i a Po m o r s k a w S ł u p s k u
 florystyka ze sztuką ogrodową I, In (złożenie wymaganych dokumentów;
przedmiot preferowany: biologia lub chemia lub geografia lub język polski);
uwaga: rekrutacja po uzyskaniu akceptacji MEiN
 geografia III, InIIn ścieżki kształcenia /wybór po II semestrze/: nauczycielska, geoinformacja, gospodarka i polityka samorządowa, kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (złożenie wymaganych
dokumentów; przedmiot preferowany: geografia lub biologia, lub język obcy)
 historia III ścieżki kształcenia /wybór po II semestrze/: nauczycielska, archiwistyka i historia Pomorza, public history /studia w języku polskim/ (złożenie wymaganych dokumentów)
 informatyka I, In studia 3,5-letnie inżynierskie; ścieżki kształcenia /wybór po I semestrze/: programowanie aplikacji webowych /SOA/, programowanie w inżynierii, analiza danych w Business Intelligence /SOA/ (przedmiot obowiązkowy: matematyka; przedmiot preferowany: fizyka lub
informatyka)
 inżynieria cyberprzestrzeni I, In studia 3,5-letnie inżynierskie; ścieżki
kształcenia /wybór po II semestrze/: inżynieria cybermediów, cyberbezpieczeństwo z elementami kryptografii i kryptologii (złożenie wymaganych dokumentów); uwaga: na studiach stacjonarnych także grupy popołudniowe
 kosmetologia I, In ścieżka kształcenia: kosmetologia ogólna (przedmiot obowiązkowy: język polski lub matematyka; przedmiot preferowany: biologia lub chemia); uwaga: wymagane aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk
zawodowych na kierunku kosmetologia oraz orzeczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania praktyk zawodowych na kierunku kosmetologia w terminie do – 30 września 2022 r.
 logistyka I, In studia w ramach projektu POWER ścieżki kształcenia /wybór po III semestrze/: transport i spedycja, logistyka morska, systemy magazynowe (złożenie wymaganych dokumentów); uwaga: na studiach stacjonarnych także grupy popołudniowe
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 ochrona środowiska I, In ścieżki kształcenia /wybór po I roku/: ekoenergetyka /SOA/, biomonitoring i zrównoważony rozwój /SOA/, gospodarka
komunalna i wodno-ściekowa /SOA/, przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską /SOA/ (złożenie wymaganych dokumentów; przedmioty preferowane: chemia lub biologia lub geografia lub język polski)
 pedagogika III, InIIn ścieżki kształcenia /wybór po II semestrze/: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną, psychopedagogika, pedagogika penitencjarna z prewencją kryminalną (złożenie wymaganych dokumentów; w przypadku większej liczby kandydatów – ranking ocen
z przedmiotu: język polski lub historia lub WOS); uwaga: rekrutacja po uzyskaniu akceptacji MEiN
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M, Mn studia nauczycielskie z przygotowaniem pedagogicznym (złożenie wymaganych dokumentów;
w przypadku większej liczby kandydatów – ranking ocen z przedmiotu: język
polski lub historia lub WOS)
 pielęgniarstwo III (przedmiot obowiązkowy: język polski lub język angielski;
przedmiot preferowany: biologia); uwaga: wymagane aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania praktyk
zawodowych na kierunku pielęgniarstwo w terminie do 30 września 2022 r.
u Koordynatora ds. praktyk dla kierunku pielęgniarstwo
 politologia I ścieżki kształcenia /wybór po I roku/: nowe media i komunikacja społeczna, polityka samorządowa i publiczna, zarządzanie projektami (jeden przedmiot spośród: język obcy, WOS)
 położnictwo I (przedmiot obowiązkowy: język polski lub język angielski; przedmiot preferowany: biologia); uwaga: wymagane aktualne orzeczenie lekarskie
do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych na kierunku położnictwo oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo w terminie do 30 września 2022 r.
u Koordynatora ds. praktyk dla kierunku położnictwo uwaga: kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MEiN
 praca socjalna III, InIIn ścieżka kształcenia: praca socjalna w pomocy
społecznej i środowisku wielokulturowym (złożenie wymaganych dokumentów;
w przypadku większej liczby kandydatów – ranking ocen z przedmiotu: język polski lub historia lub WOS)
 prawo M, Mn (jeden przedmiot spośród: język polski, język obcy, historia,
WOS, geografia)
 psychologia M ścieżki kształcenia /wybór po V semestrze/: psychologia kliniczna, psychologia wspierania rozwoju (język angielski, język polski); uwaga:
studia zostaną uruchomione po decyzji MEiN
 ratownictwo medyczne I, In (przedmiot obowiązkowy: język polski lub język angielski; przedmiot preferowany: biologia); uwaga: wymagane aktualne
orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych na kierunku ratownictwo medyczne oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania praktyk zawodowych na kierunku ratownictwo
medyczne w terminie do 30 września 2022 r. u Koordynatora ds. praktyk
dla kierunku ratownictwo medyczne
 socjologia I, In ścieżki kształcenia /wybór po II semestrze/: kryminologia
i socjologia penitencjarna, prewencja kryminalna z socjopsychologią, socjologia społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego (złożenie wymaganych dokumentów)
 turystyka i rekreacja I, In ścieżki kształcenia /wybór po III semestrze/:
geoturystyka, turystyka aktywna, turystyka w strefie nadmorskiej, turystyka zdrowotna, turystyka w strefie nadmorskiej 50+ (średnia wyników egzaminu maturalnego z geografii i nowożytnego języka obcego oraz dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze)
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uczelnie pedagogiczne
 zarządzanie III, InIIn ścieżki kształcenia /wybór po III semestrze/:
zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość, menadżer sprzedaży, zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
(złożenie wymaganych dokumentów); uwaga: na studiach stacjonarnych także grupy popołudniowe
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uwaga: szczegółowe informacje o specjalnościach na rok akademicki 2022/2023
będą dostępne bezpośrednio na stronie Uczelni – www.aps.edu.pl

 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych III moduł: media cyfrowe arteterapia (P lub R – język polski, język obcy oraz matematyka albo biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo język łaciński
i kultura antyczna albo WOS; egzamin praktyczny: autoprezentacja kandydata
– analiza teczki jego prac)
 logopedia III profil ogólnoakademicki (P lub R – język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot spośród: matematyka albo biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia
sztuki albo informatyka albo język łaciński i kultura antyczna albo WOS; wynik
rozmowy kwalifikacyjnej)
 logopedia InIIn profil ogólnoakademicki (P lub R – język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot spośród: matematyka albo biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki
albo informatyka albo język łaciński i kultura antyczna albo WOS; wynik rozmowy
kwalifikacyjnej)
 pedagogika III profil ogólnoakademicki – specjalności: animacja społeczno-kulturowa; edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej; edukacja
medialna; pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; psychopedagogika kreatywności (P lub R – język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka albo biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo geografia albo
historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo język łaciński i kultura antyczna albo WOS)
 pedagogika InIIn profil ogólnoakademicki – specjalności: animacja kulturowa z edukacją medialną; pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (P lub R
– język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka albo biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo język łaciński i kultura antyczna albo WOS)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M profil ogólnoakademicki
(P lub R – język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka al-
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bo biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo język łaciński i kultura antyczna albo WOS)
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Mn profil ogólnoakademicki (P lub R – język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka
albo biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo język łaciński i kultura antyczna albo WOS)
pedagogika specjalna M profil ogólnoakademicki – specjalności nauczycielskie: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu; pedagogika resocjalizacyjna; surdopedagogika; terapia pedagogiczna; tyflopedagogika; wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka (P lub R – język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka albo biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo język łaciński i kultura antyczna albo WOS)
pedagogika specjalna Mn profil ogólnoakademicki – specjalności nauczycielskie: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
pedagogika resocjalizacyjna; surdopedagogika; terapia pedagogiczna (P lub R
– język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka albo biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo język łaciński i kultura antyczna albo WOS)
pedagogika zdolności i informatyki I profil ogólnoakademicki (P lub R – język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka albo biologia
albo chemia albo filozofia albo fizyka albo geografia albo historia albo historia
muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo język łaciński i kultura antyczna albo WOS)
praca socjalna I profil praktyczny – specjalności: praca socjalna w pomocy
społecznej; praca socjalna na rzecz rodziny (P lub R – język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot spośród: matematyka albo biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia
sztuki albo informatyka albo język łaciński i kultura antyczna albo WOS)
psychologia M profil ogólnoakademicki – specjalności: psychologia kliniczna; psychologia wspierania rozwoju i kształcenia; stosowana psychologia społeczna (P lub R – język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka albo biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo geografia albo
historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo język łaciński i kultura antyczna albo WOS)
psychologia Mn profil ogólnoakademicki – specjalności: psychologia kliniczna; psychologia wspierania rozwoju i kształcenia; stosowana psychologia społeczna (P lub R – język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka albo biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo geografia albo
historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo język łaciński i kultura antyczna albo WOS)
socjologia III profil ogólnoakademicki – specjalności: socjologia kultury – badania i marketing; socjologia komunikacji społecznej (P lub R – język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka albo biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia
sztuki albo informatyka albo język łaciński i kultura antyczna albo WOS)
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uczelnie
TEOLOGICZNE i KOŚCIELNE
Akademie i wydziały teologiczne mają status kościelnych, co oznacza, że zostały erygowane (zaakceptowane) kanonicznie, są zatwierdzone przez Stolicę Apostolską i mają prawo nadawania stopni akademickich w jej imieniu. Uczelniami tej grupy, poza ChaT w Warszawie, kieruje watykańska Kongregacja Nauczania Katolickiego.

Akademia Ignatianum
w Krakowie
31-501 Kraków, ul. Kopernika 26
tel. 12 399 96 99
www.ignatianum.edu.pl
uwaga: prezentowana oferta studiów dotyczy rekrutacji na rok akademicki 2021-2022.
uwaga: zasady przyjęć na studia na rok akademicki 2022-2023 będa dostępne
bezpośrednio na stronie uczelni www.ignatianum.edu.pl/rekrutacja
Wydział Filozoficzny
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna III zakres kształcenia do wyboru: dziennikarstwo internetowe, dziennikarstwo prasowe, dziennikarstwo
radiowe, dziennikarstwo telewizyjne
 filozofia III zakres kształcenia do wyboru: etyka i coaching filozofia, chrześcijaństwo i kultura klasyczna
 kulturoznawstwo III zakres kształcenia do wyboru: cyberkultura i media,
sztuki wizualne, dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja
 psychologia M, Mn zakres kształcenia do wyboru: psychologia kliniczna,
psychokryminologia, wspomaganie rozwoju, psychologia zarządzania
 turystyka i rekreacja I zakres kształcenia do wyboru: turystyka międzynarodowa i regionalna, turystyka biznesowa i kwalifikowana
Wydział Pedagogiczny
 administracja i polityka publiczna III, InIIn zakres kształcenia
do wyboru i: administracja publiczna i służby państwowe administracja samorządowa i fundusze europejskie administration and Public Policy in the
European Union /tylko studia stacjonarne/
 filologia angielska III zakres kształcenia do wyboru: nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, redakcja tekstów anglojęzycznych, komunikacja międzykulturowa w biznesie
 nauki o polityce I zakres kształcenia do wyboru: cyberbezpieczeństwo Public Relations i marketing polityczny bezpieczeństwo publiczne
 pedagogika III, InIIn zakres kształcenia do wyboru: resocjalizacja
kreująca, pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną, logopedia /tylko studia stacjonarne/
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M, Mn
 zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej I zakres kształcenia
do wyboru: zarządzanie w administracji publicznej, infobrokering i zarządzanie informacją, zarządzanie w instytucjach kościelnych
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Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w Krakowie
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 25
upjp2.edu.pl
e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl
rekrutacja.upjp2.edu.pl
e-mail: rekrutacja@upjp2.edu.pl
facebook.com/UPJP2
twitter.com/UPJP2
instagram.com/UPJP2
Ogólne zasady przyjęć na studia:
wyniki matury; w rekrutacji uwzględniane są również osiągnięcia w olimpiadach stopnia centralnego, konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich
uwaga: szczegółowe zasady przyjęć na uczelnię i kierunki studiów – na stronie:
rekrutacja.upjp2.edu.pl
Wydział Filozoficzny
 filozofia III
 Philosophy Ia
 psychologia M specjalności: psychologia duchowości i formacji, psychologia
edukacji i coachingu, psychologia kliniczna z psychoterapia� , psychologia w biznesie i reklamie
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo III
 historia III specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, historia chrześcijaństwa
 historia sztuki III
 muzyka kościelna I
 ochrona dóbr kultury I
 turystyka i zarządzanie dziedzictwem III specjalności: turystyka historyczna, zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym
Wydział Nauk Społecznych
 digital media – kreatywność, analiza, zarządzanie I, In specjalności: kreatywność wirtualna – innowacje, aplikacje, design analityka sieci – big data, SEO,
performance marketing digital biznes – tworzenie, ekonomia, zarządzanie
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna III specjalności: e-dziennikarstwo reklama, branding, public relations realizacja radiowo-telewizyjna, communication and media studies /a/

perspektywy.pl

uczelnie teologiczne
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna InIIn specjalności: e-dziennikarstwo reklama, branding, public relations realizacja radiowo-telewizyjna
 nauki o rodzinie III specjalności: mediacje rodzinne, terapia zajęciowa
 nauki o rodzinie InIIn specjalności: mediacje rodzinne, terapia zajęciowa
 pedagogika III, InIIn specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną, resocjalizacja z socjoterapią
 praca socjalna III, InIIn specjalności: praca socjalna z osobą chorującą psychicznie, praca socjalna z osobą starszą, praca socjalna z rodziną
i dzieckiem
Wydział Prawa Kanonicznego
 prawo kanoniczne M
Wydział Teologiczny
 teologia M specjalności: teologia kapłańska teologia katechetyczno-pastoralna, teologia systematyczna, Theology in English /a/
Wydział Teologiczny, Sekcja w Tarnowie
 teologia M specjalności: teologia kapłańska, teologia katechetyczno-pastoralna; uwaga: warunkiem przyjęcia na specjalność teologia kapłańska jest
przyjęcie do właściwego seminarium duchownego

Akademia Katolicka w Warszawie
01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 3
tel. 22 869 98 90
akw.edu.pl
akademiakatolicka.pl
e-mail: sekretariat@akademiakatolicka.pl
e-mail: sekretariat@akw.edu.pl
 teologia M, Mn specjalności: teologia ogólna, katechetyka (rozmowa kwalifikacyjna); uwaga: składanie dokumentów 1 lipca do 10 września 2022 r.
 edukacja muzyczna z muzyką kościelną I profil praktyczny (egzamin
z umiejętności muzycznych); uwaga: składanie dokumentów 1 lipca do 10
września 2022 r.
 politologia I profil praktyczny specjalności: bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo państwa (złożenie wymaganych dokumentów); uwaga: składanie
dokumentów 1 czerwca do 30 września 2022 r.

 praca socjalna I w zakresie: pracy socjalnej z rozszerzonym językiem angielskim (ranking świadectw dojrzałości)
Wydział Teologiczny
 teologia III w zakresie: teologii prawosławnej, teologii ewangelickiej, teologii starokatolickiej, teologii protestanckiej (ranking świadectw dojrzałości)

Papieski Wydział
Teologiczny we Wrocławiu
50-329 Wrocław, ul. Katedralna 9
tel./fax 71 322 99 70 wew. 21
www.pwt.wroc.pl/rekrutacja
e-mail: rekrutacja@pwt.wroc.pl
 pedagogika III moduły /wybór po I roku/: pedagogika opiekuńcza i praca
z rodziną /profil praktyczny bez specjalizacji nauczycielskiej/, pedagogika osób
starszych /profil praktyczny/ (konkurs świadectw dojrzałości)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M profil ogólnoakademicki
(konkurs świadectw dojrzałości)
 teologia M Cykl A. studia filozoficzno-teologiczne dla alumnów seminariów
duchownych (rozmowa kwalifikacyjna przy składaniu wymaganych dokumentów
/seminarium duchowne/)
 teologia M Cykl B. studia filozoficzno-teologiczne dla osób świeckich, członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego
/świeccy, siostry zakonne i bracia zakonni/ (rozmowa kwalifikacyjna przy składaniu wymaganych dokumentów)
 teologia Mn Cykl B. studia filozoficzno-teologiczne dla osób świeckich,
członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego /świeccy, siostry zakonne i bracia zakonni/ (rozmowa kwalifikacyjna przy składaniu wymaganych dokumentów)

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
01-771 Warszawa
ul. Broniewskiego 48
tel./fax 22 831 95 97
www.chat.edu.pl
e-mail: chat@chat.edu.pl
uwaga: rekrutacja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
(IRK): irk.chat.edu.pl
Wydział Nauk Społecznych
 pedagogika III w zakresie: pedagogiki resocjalizacyjnej i międzykulturowej, andragogiki z doradztwem zawodowym (ranking świadectw dojrzałości)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M w zakresie: wczesnej edukacji z pedagogiką opiekuńczą, wczesnej edukacji z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III (ranking świadectw dojrzałości)

megabaza.perspektywy.pl
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uczelnie
EKONOMICZNE
Tłumy chętnych wciąż szturmują pięć publicznych uczelni ekonomicznych. Dobry menedżer z dyplomem prestiżowej uczelni wciąż jest w cenie – potrzebują go zarówno polskie firmy, które muszą sprostać wyzwaniom globalizacji
gospodarki, jak i międzynarodowe organizacje ekonomiczne.

Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach
40-287 Katowice, ul. 1 Maja 50
tel. 32 257 71 52, 32 257 71 58
www.ue.katowice.pl
e-mail: rekrutacja@ue.katowice.pl
Uwaga: szczegółowy terminarz rekrutacji na: www.ue.katowice.pl/kandydaci
 analityka gospodarcza III (język obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS)
 bezpieczeństwo w biznesie In (język obcy oraz jeden przedmiot spośród:
matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS)
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna III, InIIn specjalności:
nowe media i komunikacja elektroniczna w organizacjach, dziennikarstwo
ekonomiczne i public relations, projektowanie komunikacji wizualnej i narracji (język obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS, język polski)
 ekonomia III, InIIn specjalności: dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych, ekonomia menedżerska, gospodarka elektroniczna, gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne, handel zagraniczny, International Commerce /tylko I stopień, studia stacj./ (język obcy oraz
jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka,
WOS)
 Finance and Accounting for Business Ia (język obcy oraz jeden przedmiot
spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS; uwaga: wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2)
 finanse i rachunkowość III, InIIn specjalności: analityk finansowy,
finanse i technologie cyfrowe, rachunkowość i podatki, rachunkowość i rewizja finansowa, współczesna bankowość (język obcy oraz jeden przedmiot
spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS); uwaga:
studia prowadzone w Katowicach
 finanse i rachunkowość III, InIIn specjalności: analityk finansowy
i rynkowy, rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw (język obcy
oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka,
fizyka, WOS); uwaga: studia prowadzone w Rybniku
 finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia III (język obcy oraz jeden
przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS)
 finanse menedżerskie III, InIIn (język obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS)
 gospodarka i zarządzanie publiczne III, InIIn specjalności: public
relations w organizacjach, zarządzanie ryzykiem w organizacjach, zarzą-
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dzanie w organizacjach publicznych i społecznych, zarządzanie zasobami
ludzkimi w administracji publicznej (język obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS)
 gospodarka miejska i nieruchomości InIIn specjalności: programowanie rozwoju miast, nieruchomości (język obcy oraz jeden przedmiot spośród:
matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS)
 gospodarka przestrzenna III specjalności: analityka przestrzenna i środowiskowa, gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne (język
obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS)
 gospodarka turystyczna III (język obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS)
 informatyka III, InIIn specjalności: bazy danych i inżynieria danych,
programowanie gier i aplikacji mobilnych, zintegrowane systemy informatyczne zarządzania, algorytmika i programowanie (język obcy oraz jeden
przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS)
 informatyka i ekonometria III, InIIn specjalności: analityka danych,
biznes elektroniczny, inżynieria wiedzy (język obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS)
 International Business IaIIa (język obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS; uwaga: wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2)
 logistyka III, InIIn studia inżynierskie; specjalności: telematyka transportu i logistyki, transport w systemach logistycznych (język obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka,
WOS)
 logistyka w biznesie III, InIIn specjalności: obsługa logistyczna, zaopatrzenie (język obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS)
 międzynarodowe stosunki gospodarcze III, InIIn specjalności: biznes międzynarodowy, zarządzanie międzynarodowe (język obcy oraz jeden
przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS)
 przedsiębiorczość i finanse III, InIIn (język obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS)
 rachunkowość i podatki In (język obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS)
 zarządzanie III, InIIn specjalności: marketing, zarządzanie w usługach tylko studia stacjonarne, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi (język obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS)

perspektywy.pl

uczelnie ekonomiczne
Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie
31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27
tel. 12 293 52 00
Dział Nauczania:
tel. 12 293 56 28, 12 293 54 25
www.studiuj.uek.krakow.pwww.studiuj.uek.krakow.pl
www.uek.krakow.pl
e-mail: studiainfo@uek.krakow.pl
uwaga: terminarz rekrutacji na studia jest podany na portalu dla kandydatów
na studia: studiuj.uek.krakow.pl
uwaga: uruchomienie kierunku czy specjalności uzależnione jest od zgłoszenia
się odpowiedniej liczby kandydatów.
 administracja III (język obcy oraz dwa przedmioty spośród: język polski, matematyka, geografia, historia, WOS)
 administracja InIIn (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS, język polski)
 analityka gospodarcza III (matematyka R, język obcy oraz jeden przedmiot
spośród: informatyka, historia, geografia, WOS)
 analityka gospodarcza InIIn (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: matematyka, informatyka, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS)
 Applied Informatics IaIIa studia w języku angielskim (matematyka, język
obcy oraz jeden przedmiot spośród: informatyka, fizyka, geografia)
 doradztwo inwestycyjno-gospodarcze I studia dualne (matematyka oraz
dwa przedmioty spośród: język obcy, geografia, historia, WOS, fizyka, informatyka)
 ekonomia III specjalności: analityka ekonomiczno-finansowa, ekonomia
menedżerska, konsulting gospodarczy, nieruchomości i inwestycje, przedsiębiorczość i innowacje, strategie rozwoju biznesu (matematyka, język obcy oraz
jeden przedmiot spośród: geografia, historia, WOS, język polski, fizyka, informatyka)
 ekonomia InIIn specjalności: analityka ekonomiczno-finansowa, ekonomia menedżerska, konsulting gospodarczy, nieruchomości i inwestycje,
przedsiębiorczość i innowacje, strategie rozwoju biznesu (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, chemia, fizyka,
geografia, historia, WOS)
 europeistyka III specjalności: biznes i współpraca na rynku europejskim, menedżer projektów europejskich (język obcy oraz dwa przedmioty spośród: język polski, matematyka, geografia, historia, WOS)
 europeistyka InIIn specjalności: biznes i współpraca na rynku europejskim, menedżer projektów europejskich (język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: matematyka, informatyka, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS, język polski)
 finanse i rachunkowość III specjalności: bankowość, doradztwo podatkowe, finanse i administracja publiczna, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość i rewizja finansowa, rynki finansowe, doradztwo biznesowe, Wielokierunkowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna – WISE (matematyka, język obcy
oraz jeden przedmiot spośród: informatyka, historia, geografia, WOS)
 finanse i rachunkowość IaIIa studia w języku angielskim; specjalność:
Corporate Finance and Accounting (matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: informatyka, historia, geografia, WOS)
 finanse i rachunkowość InIIn specjalności: bankowość, doradztwo podatkowe, finanse i administracja publiczna, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość i rewizja finansowa, rynki finansowe (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, chemia, fizyka, geografia,
historia, WOS)
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 finanse i rachunkowość InaIIna studia w języku angielskim; specjalność:
Corporate Finance and Accounting (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS)
 Global Business Services Ia studia w języku angielskim (język angielski oraz
dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, informatyka)
 gospodarka i administracja publiczna III (język obcy oraz dwa przedmioty spośród: język polski, matematyka, historia, geografia, WOS)
 gospodarka przestrzenna III studia 3,5-letnie inżynierskie; specjalność:
planowanie i inżynieria przestrzenna (język obcy oraz dwa przedmioty spośród:
język polski, matematyka, geografia, historia, WOS)
 gospodarka przestrzenna InIIn studia 3,5-letnie inżynierskie; specjalność: planowanie i inżynieria przestrzenna (język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: matematyka, informatyka, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS, język polski)
 informatyka stosowana III specjalności: inżynieria oprogramowania, systemy informacyjne (matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: informatyka, fizyka, geografia)
 informatyka stosowana InIIn specjalności: inżynieria oprogramowania,
systemy informacyjne (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS)
 innowacje w biznesie III specjalności: menedżer innowacji, zarządzanie
start-upem (język obcy oraz dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia,
WOS)
 innowacje w biznesie InIIn specjalności: menedżer innowacji, zarządzanie start-upem (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS)
 innowacyjność produktu III specjalności: projektowanie i doskonalenie
produktu, rozwój i komercjalizacja produktu (język obcy oraz dwa przedmioty spośród: matematyka, język polski, geografia, historia, biologia, WOS)
 innowacyjność produktu InIIn specjalności: projektowanie i doskonalenie produktu, rozwój i komercjalizacja produktu (język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, chemia, fizyka, geografia,
historia, WOS, język polski)
 inżynieria jakości produktu III (matematyka oraz dwa przedmioty spośród: język obcy, język polski, biologia, chemia, fizyka, historia, geografia)
 inżynieria jakości produktu InIIn (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS,
język polski)
 inżynieria organizacji i zarządzania I specjalności: audyt wewnętrzny
i kontroling zarządczy, zarządzanie rozwojem biznesu (język obcy oraz dwa
przedmioty spośród: matematyka, historia, geografia, WOS)
 inżynieria organizacji i zarządzania In specjalności: audyt wewnętrzny
i kontroling zarządczy, zarządzanie rozwojem biznesu (język obcy nowożytny
oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS)
 logistyka międzynarodowa I (język obcy oraz dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, WOS)
 logistyka międzynarodowa In (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: matematyka, informatyka, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS)
 marketing i komunikacja rynkowa III specjalności: e-marketing, handel i budowanie relacji z nabywcami, marketing miast i regionów, reklama
i public relations (język obcy oraz dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, WOS)
 marketing i komunikacja rynkowa InIIn specjalności: e-marketing, handel i budowanie relacji z nabywcami, marketing miast i regionów, reklama
i public relations (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS)
 międzynarodowe stosunki gospodarcze III specjalności: ekonomia biznesu międzynarodowego, handel zagraniczny (język obcy oraz dwa przedmioty spośród: matematyka, historia, geografia, WOS)
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Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 międzynarodowe stosunki gospodarcze InIIn specjalności: ekonomia
biznesu międzynarodowego, handel zagraniczny (język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, chemia, fizyka, geografia,
historia, WOS)
 międzynarodowe stosunki gospodarcze IaIIa studia w języku angielskim; specjalność: International Business (język obcy oraz dwa przedmioty spośród: matematyka, historia, geografia, WOS)
 międzynarodowe stosunki gospodarcze InaIIna studia w języku angielskim; specjalność: International Business (język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: matematyka, informatyka, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS)
 Modern Business Management IaIIa studia w języku angielskim (język
angielski oraz dwa przedmioty spośród: matematyka, WOS, geografia, historia)
 prawo M (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: WOS, historia, matematyka)
 prawo Mn (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka,
informatyka, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS, język polski)
 przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce III specjalności: konsulting gospodarczy, przedsiębiorczość i nowe technologie (język obcy oraz dwa
przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, WOS)
 przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce InIIn (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, chemia, fizyka,
geografia, historia, WOS)
 rachunkowość i controlling III specjalności: controlling, rachunkowość
(matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: WOS, geografia, historia)
 rachunkowość i controlling InIIn specjalności: controlling, rachunkowość
(język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka,
chemia, fizyka, geografia, historia, WOS)
 stosunki międzynarodowe III specjalności: Euroazja – polityka i gospodarka, polityka i komunikacja międzynarodowa (język obcy oraz dwa przedmioty spośród: język polski, matematyka, historia, geografia, WOS)
 stosunki międzynarodowe InIIn specjalności: Euroazja – polityka i gospodarka, polityka i komunikacja międzynarodowa (język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, chemia, fizyka, geografia,
historia, WOS, język polski)
 studia miejskie I specjalności: analityka procesów przestrzennych, zarządzanie zasobami miasta (język obcy oraz dwa przedmioty spośród: język polski,
matematyka, historia, geografia, WOS)
 studia miejskie In specjalności: analityka procesów przestrzennych, zarządzanie zasobami miasta (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród:
matematyka, informatyka, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS, język polski)
 turystyka i rekreacja III specjalności: animacja czasu wolnego, hotelarstwo i gastronomia, obsługa kulturowych form turystyki, turystyka międzynarodowa (język obcy oraz dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, WOS)
 turystyka i rekreacja InIIn specjalności: animacja czasu wolnego, hotelarstwo i gastronomia, obsługa kulturowych form turystyki, turystyka międzynarodowa (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS)
 zarządzanie III specjalności: kooperacja w biznesie, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie firmą, zarządzanie small businessem, zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu, zarządzanie wiedzą i informacjami (język obcy oraz dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia,
WOS)
 zarządzanie InIIn specjalności: kooperacja w biznesie, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie firmą, zarządzanie small businessem,
zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu, zarządzanie wiedzą i informacjami (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS)
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 zarządzanie i inżynieria produkcji III studia inżynierskie 3,5-letnie (matematyka oraz dwa przedmioty spośród: język obcy, chemia, fizyka, historia, geografia)
 zarządzanie i inżynieria produkcji InIIn studia inżynierskie 3,5-letnie
(język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka,
chemia, fizyka, geografia, historia, WOS)
 zarządzanie projektami III (język obcy oraz dwa przedmioty spośród: matematyka, historia, informatyka, geografia, WOS)
 zarządzanie projektami InIIn (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot
spośród: matematyka, informatyka, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS)
 zarządzanie zasobami ludzkimi III (język obcy oraz dwa przedmioty spośród: matematyka, historia, geografia, WOS)
 zarządzanie zasobami ludzkimi InIIn (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS)

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu
61-875 Poznań
al. Niepodległości 10
tel. 61 856 90 00
www.ue.poznan.pl
 Applied Economics and Social Analysis Ia (matematyka oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, informatyka)
 Bachelor in Business Administration Ia (matematyka oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, informatyka)
 ekonomia III, InIIn (język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski/, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, informatyka)
 Finance Ia (matematyka oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, informatyka)
 finanse, audyt, inwestycje III, InIIn (język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski/, matematyka oraz
jeden przedmiot spośród: geografia, historia, informatyka)
 gospodarka turystyczna I, In (język obcy nowożytny /do wyboru: angielski,
francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski/, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, informatyka)
 informatyka i ekonometria III, InIIn (język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski/, matematyka oraz
jeden przedmiot spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka)
 jakość i rozwój produktu III, InIIn studia inżynierskie (język obcy
nowożytny /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski/ oraz
jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, biologia, chemia)
 kierunek prawno-ekonomiczny III (język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski/ oraz jeden przedmiot spośród:
geografia, historia, matematyka, WOS); uwaga: studia prowadzone wspólnie
z Wydziałem Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
 logistyka I, In (język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski/, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, informatyka)
 międzynarodowe stosunki gospodarcze III, InIIn (język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski/, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, informatyka)
 międzynarodowe stosunki gospodarcze IaIIa specjalność: international management on emerging markets (matematyka oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, informatyka; wymagana udokumentowana znajomość
języka angielskiego)

perspektywy.pl

uczelnie ekonomiczne
 polityka społeczna I, In (język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski/ oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, informatyka, WOS)
 rachunkowość i finanse biznesu III, InIIn (język obcy nowożytny
/do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski/, matematyka
oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, informatyka)
 zarządzanie III, InIIn (język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski/, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, informatyka)
 zarządzanie i inżynieria produkcji III, InIIn studia 7-semestralne
(język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki,
rosyjski/ oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka)

Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie
02-554 Warszawa, al. Niepodległości 162
(metro Pole Mokotowskie)
tel. 22 564 77 77
www.sgh.waw.pl
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl
Zasady rekrutacji:
• studia stacjonarne I stopnia w języku polskim:
– przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia w języku polskim następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, uwzględniającego wyniki ze świadectwa dojrzałości
i wyniki testu z wiedzy o przedsiębiorczości kierunek studiów student wybiera
w trakcie pierwszego roku przyjęcie na studia niestacjonarne I stopnia w języku
polskim następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uwzględniającego wyniki ze świadectwa dojrzałości w procesie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki
części pisemnej egzaminów maturalnych:
a) matematyka R lub fizyka R,
b) geografia R lub historia R lub WOS R lub ekonomia R lub informatyka R lub fizyka R
c) pierwszy język obcy R /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/,
d) drugi język obcy P lub R /do wyboru jw./
– przedmiot może być wybrany tylko raz jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości
nie ma oceny z ww. przedmiotów, może uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym, otrzymując 0 punktów z tego przedmiotu
• studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim:
– przyjęcie na odpłatne studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim następuje
na podstawie weryfikacji dokumentów w przypadku większej liczby kandydatów niż
miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
– ponadto przyjęcie na studia w języku angielskim wymaga złożenia przez kandydata dokumentu potwierdzającego znajomość tego języka co najmniej na poziomie B2 EOSKJ
– za wystarczające potwierdzenie znajomości języka angielskiego uznaje się również
uzyskanie 80 punktów procentowych na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym z tego języka w części pisemnej, dyplom IB lub inne zagraniczne świadectwo
dojrzałości wydane przez szkołę, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim zestawienie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego znajduje się na stronie z zasadami rekrutacji kierunek studiów w języku angielskim kandydaci wybierają już podczas rekrutacji na studia spośród wymienionych poniżej.
uwaga:
– szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego i stosowane przeliczniki
dostępne są bezpośrednio w uczelni i na stronie internetowej
– www.sgh.waw.pl
– respektujemy również inne dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego – www.sgh.waw.pl

megabaza.perspektywy.pl

 ekonomia III (1. matematyka R lub fizyka R; 2. geografia R lub historia R lub
WOS R lub ekonomia R lub informatyka R lub fizyka R; 3. język obcy R /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/; 4. drugi język obcy P lub R /do wyboru jw./; test wiedzy o przedsiębiorczości)
 ekonomia InIIn (1. matematyka R lub fizyka R; 2. geografia R lub historia R
lub WOS R lub ekonomia R lub informatyka R lub fizyka R; 3. język obcy R /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/; 4. drugi język
obcy P lub R /do wyboru jw./)
 finanse i rachunkowość III (1. matematyka R lub fizyka R; 2. geografia R
lub historia R lub WOS R lub ekonomia R lub informatyka R lub fizyka R; 3. język
obcy R /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/; 4. drugi język obcy P lub R /do wyboru jw./; test wiedzy o przedsiębiorczości)
 finanse i rachunkowość InIIn (1. matematyka R lub fizyka R; 2. geografia
R lub historia R lub WOS R lub ekonomia R lub informatyka R lub fizyka R; 3. język obcy R /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/; 4. drugi język obcy P lub R /do wyboru jw./)
 Global Business, Finance and Governance IaIIa studia w języku angielskim (rejestracja w ISR i weryfikacja złożonych dokumentów; w przypadku
większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń;
wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2)
 globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) III (1. matematyka R lub fizyka R; 2. geografia R lub historia R lub WOS R lub ekonomia R lub
informatyka R fizyka R; 3. język obcy R /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/; 4. drugi język obcy P lub R /do wyboru jw./ test
wiedzy o przedsiębiorczości)
 globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) InIIn (1. matematyka R lub fizyka R; 2. geografia R lub historia R lub WOS R lub ekonomia R
lub informatyka R lub fizyka R; 3. język obcy R /do wyboru: angielski, francuski,
hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/; 4. drugi język obcy P lub R /do wyboru
jw./)
 International Economics Ia studia w języku angielskim (rejestracja w ISR
i weryfikacja złożonych dokumentów; w przypadku większej liczby kandydatów
niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń; wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2)
 Management Ia studia w języku angielskim (rejestracja w ISR i weryfikacja złożonych dokumentów; w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń; wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2)
 metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne III (1. matematyka R lub fizyka R; 2. geografia R lub historia R lub WOS R lub ekonomia R lub
informatyka R lub fizyka R; 3. język obcy R /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/; 4. drugi język obcy P lub R /do wyboru jw./;
test wiedzy o przedsiębiorczości)
 metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne InIIn (1. matematyka R lub fizyka R; 2. geografia R lub historia R lub WOS R lub ekonomia R lub
informatyka R lub fizyka R; 3. język obcy R /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/; 4. drugi język obcy P lub R /do wyboru jw./)
 Quantitative Methods in Economics and Information Systems Ia studia w języku angielskim (rejestracja w ISR i weryfikacja złożonych dokumentów; w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń; wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego
na poziomie B2)
 zarządzanie III (1. matematyka R lub fizyka R; 2. geografia R lub historia R
lub WOS R lub ekonomia R lub informatyka R lub fizyka R; 3. język obcy R /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/; 4. drugi język
obcy P lub R /do wyboru jw./; test wiedzy o przedsiębiorczości)
 zarządzanie InIIn (1. matematyka R lub fizyka R; 2. geografia R lub historia
R lub WOS R lub ekonomia R lub informatyka R lub fizyka R; 3. język obcy R /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/; 4. drugi język
obcy P lub R /do wyboru jw./)

PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2022

243

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120
tel. 71 368 09 82, fax 71 367 27 78
www.ue.wroc.pl
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl
uwaga: oferta specjalności planowanych do uruchomienia na poszczególnych
kierunkach będzie dostępna bezpośrednio na Uczelni w marcu/kwietniu 2022 r.
 analityka gospodarcza III (język obcy nowożytny /do wyboru: angielski,
francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: język polski, geografia, historia, WOS, fizyka, chemia, biologia, informatyka, filozofia)
 Business Informatics Ia (język angielski R, matematyka oraz jeden przedmiot
spośród: język polski, geografia, historia, WOS, fizyka, chemia, biologia, informatyka, filozofia)
 Business Management IaIIa (język angielski R, matematyka oraz jeden
przedmiot spośród: język polski, geografia, historia, WOS, fizyka, chemia, biologia, informatyka, filozofia)
 ekonomia III (język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/, matematyka oraz jeden przedmiot spośród:
język polski, geografia, historia, WOS, fizyka, chemia, biologia, informatyka, filozofia)
 ekonomia InIIn (rejestracja w systemie rekrutacyjnym i złożenie wymaganych dokumentów)
 ekonomia biznesu i finanse III (język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/, matematyka oraz jeden
przedmiot spośród: język polski, geografia, historia, WOS, fizyka, chemia, biologia, informatyka, filozofia); uwaga: studia prowadzone w Jeleniej Górze
 ekonomia biznesu i finanse InIIn (rejestracja w systemie rekrutacyjnym
i złożenie wymaganych dokumentów); uwaga: studia prowadzone w Jeleniej
Górze
 Finance IaIIa (język angielski R, matematyka oraz jeden przedmiot spośród:
język polski, geografia, historia, WOS, fizyka, chemia, biologia, informatyka, filozofia)
 finanse i rachunkowość III (język obcy nowożytny /do wyboru: angielski,
francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: język polski, geografia, historia, WOS, fizyka, chemia, biologia, informatyka, filozofia)
 finanse i rachunkowość InIIn (rejestracja w systemie rekrutacyjnym i złożenie wymaganych dokumentów)
 informatyka w biznesie III (język obcy nowożytny /do wyboru: angielski,
francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: język polski, geografia, historia, WOS, fizyka, chemia, biologia, informatyka, filozofia)
 informatyka w biznesie InIIn (rejestracja w systemie rekrutacyjnym i złożenie wymaganych dokumentów)
 International Business IaIIa (język angielski R, matematyka oraz jeden
przedmiot spośród: język polski, geografia, historia, WOS, fizyka, chemia, biologia, informatyka, filozofia)
 logistyka III (język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: język polski, geografia, historia, WOS, fizyka, chemia, biologia, informatyka, filozofia)
 logistyka InIIn (rejestracja w systemie rekrutacyjnym i złożenie wymaganych
dokumentów)
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 międzynarodowe stosunki gospodarcze III (język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/, matematyka oraz
jeden przedmiot spośród: język polski, geografia, historia, WOS, fizyka, chemia, biologia, informatyka, filozofia)
 międzynarodowe stosunki gospodarcze InIIn (rejestracja w systemie
rekrutacyjnym i złożenie wymaganych dokumentów)
 rachunkowość i controlling III (język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/, matematyka oraz jeden
przedmiot spośród: język polski, geografia, historia, WOS, fizyka, chemia, biologia, informatyka, filozofia)
 rachunkowość i controlling InIIn (rejestracja w systemie rekrutacyjnym
i złożenie wymaganych dokumentów)
 zarządzanie III (język obcy nowożytny /do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/, matematyka oraz jeden przedmiot spośród:
język polski, geografia, historia, WOS, fizyka, chemia, biologia, informatyka, filozofia)
 zarządzanie InIIn (rejestracja w systemie rekrutacyjnym i złożenie wymaganych dokumentów)
 zarządzanie i inżynieria produkcji III (język obcy nowożytny /do wyboru:
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, wloski/, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: język polski, geografia, historia, WOS, fizyka, chemia, biologia, informatyka, filozofia)
 zarządzanie i inżynieria produkcji InIIn (rejestracja w systemie rekrutacyjnym i złożenie wymaganych dokumentów)
 zarządzanie w nowoczesnej gospodarce III (język obcy nowożytny
/do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: język polski, geografia, historia, WOS, fizyka, chemia, biologia, informatyka, filozofia); uwaga: studia prowadzone w Jeleniej Górze
 zarządzanie w nowoczesnej gospodarce InIIn (rejestracja w systemie
rekrutacyjnym i złożenie wymaganych dokumentów); uwaga: studia prowadzone w Jeleniej Górze

Akademia Leona Koźmińskiego
w Warszawie
Akademicka uczelnia niepubliczna
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
www.kozminski.edu.pl
fb.com/kozminski
instagram.com/kozminskiuniversity
Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim:
rekrutacja@kozminski.edu.pl
tel. 22 519 21 70, 22 519 21 75
Biuro Rekrutacji na studia w j. angielskim:
admission@kozminski.edu.pl
tel. 22 519 22 69
Zasady rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie w języku
polskim:
• studia stacjonarne – przy przyjęciu na studia uwzględniane są wyniki egzaminu
maturalnego z trzech różnych, wybranych przez kandydata przedmiotów spośród
wszystkich objętych egzaminem maturalnym. By zostać przyjętym, kandydat powinien uzyskać 300 punktów rekrutacyjnych wg przelicznika:
– 1% uzyskany na poziomie podstawowym = 1,5 pkt
– 1% uzyskany na poziomie rozszerzonym = 2 pkt
– 1% uzyskany z matematyki na poziomie rozszerzonym = 3 pkt

perspektywy.pl

uczelnie morskie
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia dwukierunkowe prawo i finanse powinien uzyskać 380 pkt.
• studia niestacjonarne – decyduje kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc
Zasady rekrutacji na studia I stopnia w jęyku angielskim:
• studia stacjonarne – przy przyjęciu na studia uwzględniane są wyniki egzaminu
maturalnego z trzech różnych, wybranych przez kandydata przedmiotów spośród
wszystkich objętych egzaminem maturalnym. By zostać przyjętym, kandydat powinien uzyskać 350 punktów rekrutacyjnych wg przelicznika:
– 1% uzyskany na poziomie podstawowym = 1,5 pkt
– 1% uzyskany na poziomie rozszerzonym = 2 pkt
– 1% uzyskany z matematyki na poziomie rozszerzonym = 3 pkt
Ponadto należy złożyć poświadczenie znajomości języka angielskiego: certyfikat językowy lub matura z języka angielskiego, lub matura IB/EB, lub świadectwo ukończenia nauki w języku angielskim (wybrane kraje).
 ekonomia III, InIIn – zakresy: rynki zagraniczne ekonomia zmian klimatycznych
 Financial Management IaIIa
 Finance and Accounting Ia – z uczelniami partnerskimi po ukończeniu studiów
absolwent otrzymuje dwa dyplomy: ALK i uczelni partnerskiej: ISEG Lisbon (Portugalia) lub Aston University (Wlk. Brytania), lub University of Limerick (Irlandia),
lub IESEG School of Management (Francja), lub Hong Kong Baptist University

#

NA JLEPSZE
UCZELNIE

 finanse i rachunkowość III – zakresy: finanse i bankowość rachunkowość, finanse i skarbowość, doradztwo finansowe
 finanse i rachunkowość InIIn – zakresy: finanse i bankowość rachunkowość, finanse i skarbowość
 Management IaIIa – zakresy: Marketing, Entrepreneurship, International Management, Digital Society & New Media, HoReCa Management (Hotel, Restaurant, Catering)
 Management Ia – z uczelniami partnerskimi po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje dwa dyplomy: ALK i uczelni partnerskiej: KEDGE Business
School (Francja), lub DHBW Mannheim (Niemcy), lub University of Limerick
(Irlandia), lub Pontificia Universidade Católica do Paraná (Brazylia)
Management and Artificial Intelligence Ia
 prawo w zarządzaniu biznesem III, InIIn
 prawo M, Mn
 prawo i finanse M i III – studia dwukierunkowe: prawo oraz finanse i rachunkowość, zakres: doradztwo finansowe
 zarządzanie III, InIIn – zakresy: zarządzanie przedsiębiorstwem
przedsiębiorczość marketing
 zarządzanie In onlineIIn online – zakresy: zarządzanie przedsiębiorstwem przedsiębiorczość marketing
 zarządzanie – psychologia w zarządzaniu IIIn, InIIn
 zarządzanie – socjologia biznesu i mediów IIIn, InIIn

#

NA JLEPSZE
KIERUNKI

ranking.perspektywy.pl

megabaza.perspektywy.pl

#

NA JLEPSZE
STUDIA
sprawdź
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uczelnie
MEDYCZNE
Co roku uczelnie medyczne są oblegane przez kandydatów marzących o zawodzie lekarza, farmaceuty czy stomatologa. Tej grupy szkół wyższych niż demograficzny wcale nie dotyczy.
Z elitarnych uczelni kształcących tylko lekarzy, stomatologów i farmaceutów, szkoły te przekształciły się w uniwersytety medyczne, oferujące wiele kierunków związanych ze zdrowiem, takich jak np. dietetyka, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, elektroradiologia. Kandydaci na „tradycyjne” kierunki muszą spełnić bardzo
wysokie wymagania rekrutacyjne, czyli zdać z bardzo dobrym wynikiem egzamin maturalny z biologii i chemii lub fizyki i astronomii na poziomie rozszerzonym.

Collegium Medicum UMK
im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy

 pielęgniarstwo III (biologia lub chemia lub fizyka lub matematyka P lub R)
 położnictwo III (biologia lub chemia lub fizyka lub matematyka P lub R)
 ratownictwo medyczne I (biologia lub chemia lub fizyka lub matematyka P
lub R)
 zdrowie publiczne i epidemiologia I (dowolny przedmiot P lub R)

www.cm.umk.pl

Wydział Farmaceutyczny
z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej
 analityka medyczna M (biologia lub chemia lub fizyka lub matematyka P lub R)
 farmacja M (chemia R lub biologia R lub fizyka R lub matematyka R)
 kosmetologia III (biologia lub chemia lub fizyka lub matematyka P lub R)

Informacje o kierunkach i zasadach rekrutacji zostały zamieszczone w dziale „Uniwersytety” przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie
www.cm-uj.krakow.pl
Informacje o kierunkach i zasadach rekrutacji zostały zamieszczone w dziale „Uniwersytety” przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku
15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Biuro Promocji i Rekrutacji UMB
tel. 85 748 54 73
www.umb.edu.pl
e-mail: brip@umb.edu.pl
Wydział Nauk o Zdrowiu
 biostatystyka III (biologia lub chemia lub matematyka lub fizyka lub informatyka P lub R)
 dietetyka III (biologia lub chemia lub fizyka lub matematyka P lub R)
 elektroradiologia III (biologia lub chemia lub fizyka lub matematyka P lub R)
 fizjoterapia M (biologia lub chemia lub fizyka lub matematyka P lub R)
 logopedia z fonoaudiologią III (biologia lub chemia lub fizyka lub matematyka P lub R; egzamin predyspozycji – tzw. ocena wymowy i słuchu; uwaga:
niezaliczenie egzaminu predyspozycji skutkuje wykluczeniem z postępowania rekrutacyjnego)
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Wydział Lekarski z Odziałem Stomatologii
i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
 higiena stomatologiczna I (biologia lub chemia lub fizyka lub matematyka P
lub R)
 kierunek lekarski M, Mn (biologia R oraz chemia R lub fizyka R lub matematyka R)
 kierunek lekarsko-dentystyczny M, Mn (biologia R oraz chemia R lub fizyka R lub matematyka R)
 techniki dentystyczne I (biologia lub chemia lub fizyka lub matematyka P lub
R; sprawdzian zdolności manualnych oceniający predyspozycje do wykonywania
zawodu technika dentystycznego – egzamin z rysunku; uwaga: niezaliczenie egzaminu manualnego skutkuje wykluczeniem z postępowania rekrutacyjnego)

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel. 58 349 11 11
www.gumed.edu.pl www.mug.edu.pl
Dział Rekrutacji
80-210 Gdańsk, al. Zwycięstwa 41-42
www.rekrutacja.gumed.edu.pl
e-mail: rekrutacja@gumed.edu.pl
Stanowisko ds. Rekrutacji Polskojęzycznej
tel. 58 349 13 91, 58 349 13 97 (kandydaci z maturą zagraniczną)
Stanowisko ds. Rekrutacji Anglojęzycznej
tel./fax 58 349 13 90, tel. 58 349 13 92
www.admission.mug.edu.pl
e-mail: admission@gumed.edu.pl

perspektywy.pl

uczelnie medyczne
Wydział Farmaceutyczny
 analityka medyczna M (biologia R oraz jeden przedmiot spośród: chemia R,
fizyka R, matematyka R)
 farmacja M, Mn (chemia R oraz jeden przedmiot spośród: biologia R, fizyka
R, matematyka R)
 farmacja Ma studia w języku angielskim (chemia R oraz jeden przedmiot spośród: biologia R, fizyka R, matematyka R; wymagany język angielski R /min. 80%/;
egzamin wstępny w języku angielskim)
Wydział Lekarski
 kierunek lekarski M, Mn (biologia R oraz jeden przedmiot spośród: chemia R, fizyka R, matematyka R)
 kierunek lekarski Ma studia w języku angielskim (biologia R oraz jeden przedmiot spośród: chemia R, fizyka R, matematyka R; wymagany język angielski R /minimum 80%/; egzamin wstępny w języku angielskim)
 kierunek lekarsko-dentystyczny M, Mn (biologia R oraz jeden przedmiot
spośród: chemia R, fizyka R, matematyka R)
 techniki dentystyczne I, In (biologia P lub R oraz do wyboru jeden z trzech:
chemia P lub R lub fizyka P lub R lub matematyka P lub R)
Wydział Nauk o Zdrowiu
 dietetyka III, InII (do wyboru dwa przedmioty z: biologia P lub R, chemia P lub R, fizyka P lub R, język obcy P lub R, informatyka P lub R, matematyka P lub R; uwaga: język obcy można wskazać tylko raz)
 elektroradiologia I (do wyboru dwa przedmioty z: biologia P lub R, chemia P
lub R, fizyka P lub R, język obcy P lub R, informatyka P lub R, matematyka P lub
R; uwaga: język obcy można wskazać tylko raz)
 fizjoterapia M (biologia P lub R oraz do wyboru jeden przedmiot z: chemia P
lub R, fizyka P lub R, język obcy P lub R, informatyka P lub R, matematyka P lub
R; uwaga: język obcy można wskazać tylko raz)
 pielęgniarstwo III (biologia P lub R oraz do wyboru jeden przedmiot z: chemia P lub R, fizyka P lub R, matematyka P lub R)
 pielęgniarstwo Ia studia w języku angielskim (biologia P lub R, język angielski R /min. 80%/ oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia P lub R, fizyka P lub R, matematyka P lub R; rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim)
 położnictwo III (biologia P lub R oraz do wyboru jeden przedmiot z: chemia
P lub R, fizyka P lub R, matematyka P lub R)
 psychologia zdrowia M (język polski P lub R oraz do wyboru dwa przedmioty
spośród: język obcy P lub R, biologia P lub R, chemia P lub R, filozofia P lub R, fizyka/fizyka z astronomią P lub R, geografia P lub R, historia P lub R, matematyka P lub R; uwaga: język obcy można wskazać tylko raz)
 ratownictwo medyczne I (biologia P lub R oraz do wyboru jeden przedmiot
z: chemia P lub R, fizyka P lub R, matematyka P lub R)
 zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia III (do wyboru
dwa przedmioty z: biologia P lub R, chemia P lub R, fizyka P lub R, język obcy P
lub R, informatyka P lub R, matematyka P lub R, geografia P lub R, wiedza o społeczeństwie P lub R; uwaga: język obcy można wskazać tylko raz)
 zdrowie środowiskowe III (do wyboru dwa przedmioty z: biologia P lub R,
chemia P lub R, fizyka P lub R, język obcy P lub R, informatyka P lub R, matematyka P lub R, geografia P lub R, wiedza o społeczeństwie P lub R; uwaga: język obcy można wskazać tylko raz)
uwaga: Gdański Uniwersytet Medyczny prowadzi studia międzyuczelniane we
współpracy z Uniwersytetem Gdańskim – kierunki: biotechnologia /I, II/, logopedia /I, II/, fizyka medyczna /I, II/ oraz z Politechniką Gdańską – kierunek: inżynieria mechaniczno-medyczna /I, II/ rekrutacja na ww. kierunki jest prowadzona przez uczelnie partnerskie – zasady przyjęć na UG w dziale „uniwersytety”,
na PG w dziale „uczelnie techniczne”.

megabaza.perspektywy.pl

Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach
40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15
tel. 32 208 36 00
www.sum.edu.pl
www.kandydat.sum.edu.pl
e-mail: sekcjarekrutacji@sum.edu.pl
uwaga: szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji 2022/2023 znajdują się
na stronie internetowej Uczelni: kandydat.sum.edu.pl
 analityka medyczna M (jeden przedmiot /R/ do wyboru: biologia, chemia, fizyka, fizyka z astronomią, matematyka)
 biotechnologia medyczna III (jeden przedmiot /R/ do wyboru: biologia,
chemia, fizyka, fizyka z astronomią, matematyka)
 biotechnologia medyczna IaIIa studia w języku angielskim (dokumenty
potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2; jeden przedmiot /R/ do wyboru: biologia, chemia, fizyka, fizyka z astronomią, matematyka)
 dietetyka III, InIIn (jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, fizyka z astronomią, matematyka /w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy/)
 elektroradiologia III (dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, fizyka,
fizyka z astronomią, matematyka, informatyka /w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy/)
 farmacja M, Mn (biologia R lub chemia R oraz jeden przedmiot /R/ do wyboru: chemia /w przypadku, gdy kandydat wybrał jako przedmiot obowiązkowy
biologię/, biologia /w przypadku, gdy kandydat wybrał jako przedmiot obowiązkowy chemię/, fizyka, fizyka z astronomią, matematyka)
 farmacja Ma studia w języku angielskim (dokumenty potwierdzające znajomość
języka angielskiego na poziomie co najmniej B2; biologia R lub chemia R oraz jeden przedmiot /R/ do wyboru: chemia /w przypadku, gdy kandydat wybrał jako
przedmiot obowiązkowy biologię/, biologia /w przypadku, gdy kandydat wybrał jako przedmiot obowiązkowy chemię/, fizyka, fizyka z astronomią, matematyka)
 fizjoterapia M, Mn (jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka,
fizyka z astronomią, matematyka /w zakresie podstawowym lub rozszerzonym
przeliczonym na poziom podstawowy/)
 fizjoterapia Ma studia w języku angielskim (dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2; biologia /w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy/)
 kierunek lekarski M, Mn (biologia R oraz jeden przedmiot /R/ do wyboru:
chemia, fizyka, fizyka z astronomią, matematyka)
 kierunek lekarski Ma studia w języku angielskim (dokumenty potwierdzające
znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2; biologia /R/ oraz jeden
przedmiot /R/ do wyboru: chemia, fizyka, fizyka z astronomią, matematyka)
 kierunek lekarsko-dentystyczny M, Mn (biologia R oraz jeden przedmiot
/R/ do wyboru: chemia, fizyka, fizyka z astronomią, matematyka)
 kierunek lekarsko-dentystyczny Ma studia w języku angielskim (dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej
B2; biologia /R/ oraz jeden przedmiot /R/ do wyboru: chemia, fizyka, fizyka z astronomią, matematyka)
 kosmetologia III, InIIn (jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, fizyka z astronomią, matematyka /w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy/)
 pielęgniarstwo III (język polski /pisemny P/ lub język obcy nowożytny /ustny lub pisemny/ oraz dowolny przedmiot /pisemny/ zdawany na maturze wybrany przez kandydata /w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym
na poziom podstawowy/)
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Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 pielęgniarstwo IaIIa studia w języku angielskim (dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2; biologia /w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy/)
 położnictwo III (język polski /pisemny P/ lub język obcy nowożytny /ustny
lub pisemny/ oraz dowolny przedmiot /pisemny/ zdawany na maturze wybrany
przez kandydata /w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy/)
 położnictwo Ia studia w języku angielskim (dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2; biologia /w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy/)
 ratownictwo medyczne I (jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, fizyka z astronomią, matematyka /w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy/)
 zarządzanie ryzykiem zdrowotnym III (język polski /pisemny P/ lub język obcy nowożytny /ustny lub pisemny/ oraz dowolny przedmiot /pisemny/ zdawany na maturze wybrany przez kandydata /w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy/)
 zdrowie publiczne IaIIa studia w języku angielskim (dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2; jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka, WOS /w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy/)
 zdrowie publiczne III, InIIn (język polski /pisemny P/ lub język obcy
nowożytny /ustny lub pisemny/ oraz dowolny przedmiot /pisemny/ zdawany
na maturze wybrany przez kandydata /w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy/)

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Biuro Rekrutacji:
20-059 Lublin, Aleje Racławickie 1, pok. nr 11, 12
tel. 81 448 50 73, 81 448 50 79
tel. 81 448 50 77, 81 448 50 70
www.umlub.pl
e-mail: rekrutacja@umlub.pl
Wydział Farmaceutyczny
 analityka medyczna M (obowiązkowo: biologia /R/ oraz chemia /R/ lub matematyka /P lub R/)
 farmacja M (obowiązkowo: chemia /R/ oraz biologia /R/ lub matematyka /P lub R/)
 kosmetologia III (obowiązkowo: biologia /R/ oraz chemia /R/ lub matematyka /P lub R/)
Wydział Lekarski
 biomedycyna III (obowiązkowo: biologia /R/, język angielski /R/ oraz chemia
/ P lub R/ lub matematyka /P lub R/)
 kierunek lekarski M, Mn (obowiązkowo: biologia /R/, matematyka /P lub
R/ oraz chemia /R/ lub fizyka /R/)
Wydział Lekarsko-Dentystyczny
 elektroradiologia III (dwa różne przedmioty /P lub R/: biologia, fizyka, matematyka)
 higiena stomatologiczna I (obowiązkowo: biologia /R/ oraz jeden do wyboru /P lub R/: matematyka, język obcy nowożytny /część ustna lub pisemna/)
 kierunek lekarsko-dentystyczny M, Mn (obowiązkowo: biologia /R/, matematyka /P lub R/ oraz chemia /R/ lub fizyka /R/)
 techniki dentystyczne I (wyniki z egzaminu manualnego oraz jeden przedmiot /R/ spośród: biologii, chemii, fizyki; uwaga: nieprzystąpienie do egzaminu
manualnego skutkuje skreśleniem z listy kandydatów; egzamin manualny rysunek siekacza górnego przyśrodkowego oraz modelowanie z plasteliny lub wycięcie z kostki mydła sześcianu o zadanych wymiarach)
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Wydział Nauk o Zdrowiu
 dietetyka III (dwa przedmioty /P lub R/: biologia, matematyka, język obcy
nowożytny /część pisemna lub ustna/)
 fizjoterapia M (obowiązkowo: biologia /R/ oraz jeden przedmiot /P lub R/: matematyka, język obcy nowożytny /część ustna lub pisemna/)
 pielęgniarstwo III (dwa przedmioty /P lub R/: biologia, matematyka, język
obcy nowożytny /część pisemna lub ustna/)
 położnictwo III (dwa przedmioty /P lub R/: biologia, matematyka, język obcy nowożytny /część pisemna lub ustna/)
 ratownictwo medyczne I (dwa przedmioty /P lub R/: biologia, matematyka,
język obcy nowożytny /część pisemna lub ustna/)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
90-419 Łódź, al. Kościuszki 4
Strefa Obsługi Studenta
Dział Rekrutacji i Kształcenia
90-647 Łódź, pl. gen. J. Hallera 1B, pok. 14
tel. 42 272 51 75, 42 272 51 76
tel. 42 272 51 77, 42 272 51 78
www.umed.pl
www.rekrutacja.umed.lodz.pl
e-mail: rekrutacja@umed.lodz.pl rekrutacja-pomoc@umed.lodz.pl
 analityka medyczna M (biologia R oraz chemia R lub fizyka R lub matematyka R język polski P – wynik ten nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz
decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego
na liście rankingowej)
 biotechnologia III specjalność: biotechnologia medyczna (suma liczby
punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego – wszystkie zdawane przedmioty
na poziomie podstawowym lub rozszerzonym przedmioty wyżej punktowane
/min. 1 obowiązkowo/: matematyka, biologia, chemia, fizyka wyższe przeliczniki
dla R z tych przedmiotów; uwaga: wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1)
 dietetyka III (P lub R – matematyka, język polski, język obcy oraz biologia
lub chemia)
 elektroradiologia III (suma liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego – wszystkie zdawane przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym przedmioty wyżej punktowane /min. 1 obowiązkowo/: matematyka. biologia,
chemia, fizyka wyższe przeliczniki dla R z tych przedmiotów; uwaga: wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1)
 farmacja M, Mn (chemia R oraz biologia R lub matematyka R język polski P
– wynik ten nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej)
 fizjoterapia M (P lub R – biologia oraz fizyka lub matematyka; uwaga: wymagana umiejętność pływania)
 kierunek lekarski M, Mn (dwa przedmioty /R/ spośród: biologia, chemia,
fizyka, matematyka język polski P – wynik ten nie jest wliczany do punktów
rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej)
 kierunek lekarski M studia prowadzone w ramach limitu Ministerstwa
Obrony Narodowej (dwuetapowa rekrutacja: I etap – rekrutacja w AWL we
Wrocławiu – sprawdzian sprawności fizycznej, test znajomości j. ang., rozmowa
kwalifikacyjna, badania lekarskie; II etap – rekrutacja w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – dwa przedmioty /R/ spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka język polski P – wynik ten nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz
decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego
na liście rankingowej)

perspektywy.pl

uczelnie medyczne
 kierunek lekarski Ma studia prowadzone języku angielskim (zasady przyjęcia zależne od posiadanych kwalifikacji szczegółowe informacje bezpośrednio
na uczelni)
 kierunek lekarsko-dentystyczny M, Mn (dwa przedmioty /R/ spośród:
biologia, chemia, fizyka, matematyka język polski P – wynik ten nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej)
 kierunek lekarsko-dentystyczny Ma studia w języku angielskim (zasady
przyjęcia zależne od posiadanych kwalifikacji; szczegółowe informacje bezpośrednio na uczelni)
 kosmetologia III, IwIIn (P lub R – matematyka oraz biologia lub chemia)
 pielęgniarstwo III (P lub R – język polski oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka)
 pielęgniarstwo Ia studia w języku angielskim (zasady przyjęcia zależne od posiadanych kwalifikacji; szczegółowe informacje bezpośrednio na uczelni)
 położnictwo III (P lub R – język polski oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka)
 ratownictwo medyczne I (P lub R – matematyka, język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka, chemia, informatyka)
 techniki dentystyczne III (P lub R – biologia lub chemia; sprawdzian zdolności manualnych)
 zdrowie publiczne III (P lub R – matematyka, język polski, język obcy oraz
jeden dowolny przedmiot zdawany na maturze)

Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
61-701 Poznań, ul. Fredry 10
tel. c. 61 854 60 00
www.ump.edu.pl
uwaga: warunkiem naboru na studia niestacjonarne na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny jest przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego na studia
stacjonarne w 2022 r. na dany kierunek, w jednej z uczelni medycznych w Polsce.
Wydział Farmaceutyczny
 analityka medyczna M (biologia /R/ i chemia /R/ względnie biologia /R/ lub
chemia /R/ oraz fizyka/fizyka i astronomia /R/ lub informatyka /R/ lub matematyka /R lub P/, przy czym jednym z dwóch wybranych przedmiotów musi być biologia lub chemia)
 farmacja M (biologia /R/ i chemia /R/ względnie biologia /R/ lub chemia /R/ oraz
fizyka/fizyka i astronomia /R/ lub informatyka /R/ lub matematyka /R lub P/,
przy czym jednym z dwóch wybranych przedmiotów musi być biologia lub chemia); uwaga: praktyka zawodowa w aptece, jako integralny element programu studiów
 farmacja Ma studia w języku angielskim (wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego; szczegółowe informacje bezpośrednio na uczelni)
 kosmetologia IIIz (biologia /R lub P/ i chemia /R lub P/ względnie biologia /R
lub P/ lub chemia /R lub P/ oraz matematyka /R lub P/ lub fizyka/fizyka i astronomia /R lub P/ lub informatyka /R lub P/, przy czym jednym z dwóch wybranych
przedmiotów musi być biologia lub chemia)
Wydział Lekarski
 kierunek lekarski M, Mn (biologia /R/ chemia /R/ lub fizyka /R/)
 kierunek lekarski Ma studia w języku angielskim (wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego; szczegółowe informacje bezpośrednio na uczelni)

megabaza.perspektywy.pl

Wydział Medyczny
 biotechnologia medyczna III (biologia /R/, chemia /R/, język angielski /R/)
 dietetyka III (biologia /R/ i chemia /R lub P/)
 elektroradiologia III (biologia /R lub P/ lub fizyka/fizyka i astronomia /R lub P/)
 kierunek lekarsko-dentystyczny M, Mn (biologia /R/ chemia /R/ lub fizyka /R/)
 kierunek lekarsko-dentystyczny Ma studia w języku angielskim (wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego; szczegółowe informacje
bezpośrednio na uczelni)
 optometria III specjalność: optyka okularowa (biologia /R/ oraz fizyka /R
lub P/ lub chemia /R lub P/ lub matematyka /R lub P/)
 techniki dentystyczne I (biologia /R/ egzamin praktyczny z rysunku /format
A4/ i rzeźby w glinie)
Wydział Nauk o Zdrowiu
 fizjoterapia M (biologia /R/); uwaga: praktyka zawodowa, jako integralny element programu studiów
 fizjoterapia Ma studia w języku angielskim (wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego; szczegółowe informacje bezpośrednio na uczelni)
 pielęgniarstwo III (biologia /R lub P/ lub chemia /R lub P/ lub fizyka/fizyka
i astronomia /R lub P/)
 położnictwo III (biologia /R lub P/ lub chemia /R lub P/ lub fizyka/fizyka
i astronomia /R lub P/)
 ratownictwo medyczne I (biologia /R lub P/ lub chemia /R lub P/ lub fizyka/fizyka i astronomia /R lub P/)
 terapia zajęciowa III (biologia /R lub P/ lub chemia /R lub P/ lub fizyka/fizyka i astronomia /R lub P/ lub matematyka /R lub P/ lub historia /R lub P/ lub WOS /R lub P/)
 zdrowie publiczne III specjalności /wybór po I roku/: zarządzanie w opiece zdrowotnej, promocja zdrowia z epidemiologią, monitorowanie badań
klinicznych (biologia /R lub P/ lub chemia /R lub P/ lub fizyka/fizyka i astronomia
/R lub P/ lub matematyka /R lub P/ lub historia /R lub P/ lub WOS /R lub P/)

Pomorski Uniwersytet
Medyczny w Szczecinie
70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1
tel. 91 48 00 700, fax 91 48 00 705
www.pum.edu.pl

Dział Rekrutacji:
tel. 91 48 00 816, 91 48 00 817, 91 48 00 827
www.pum.edu.pl/rekrutacja
e-mail: rekrut@pum.edu.pl
 analityka medyczna M (chemia P/R oraz jeden przedmiot spośród: biologia
P/R, fizyka P/R, matematyka P/R)
 biotechnologia medyczna III (dwa przedmioty spośród: biologia, chemia,
fizyka, matematyka P/ R)
 dietetyka kliniczna III, InIIn (dowolny przedmiot z egzaminu maturalnego P/R)
 farmacja M (chemia R oraz jeden przedmiot spośród: biologia R, fizyka P/R, matematyka P/R; minimalny wynik punktowy uprawniający do wzięcia udziału w rekrutacji wynosi 30% z każdego z wymaganych na aplikowanym kierunku przedmiotów)
 fizjoterapia M, Mn (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka P/R)
 kierunek lekarski M, Mn (dwa przedmioty spośród: biologia R, chemia R,
fizyka R, matematyka R; minimalny wynik punktowy uprawniający do wzięcia
udziału w rekrutacji wynosi 100%, stanowiące sumę punktów z dwóch wybranych spośród wymaganych na aplikowanym kierunku przedmiotów)
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 kierunek lekarsko-dentystyczny M, Mn (dwa przedmioty spośród: biologia R, chemia R, fizyka R, matematyka R; minimalny wynik punktowy uprawniający do wzięcia udziału w rekrutacji wynosi 100%, stanowiące sumę punktów z dwóch wybranych spośród wymaganych na aplikowanym kierunku
przedmiotów)
 kosmetologia III, InIIn (dowolny przedmiot z egzaminu maturalnego P/R)
 pielęgniarstwo III, InIIn (dowolny przedmiot z egzaminu maturalnego P/R)
 położnictwo III (dowolny przedmiot z egzaminu maturalnego P/R)
 psychologia zdrowia M, Mn (dowolny przedmiot z egzaminu maturalnego P/R)

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61
tel. 22 572 09 98 (rekrutacja)
www.wum.edu.pl
rekrutacja-info.wum.edu.pl
 analityka medyczna M (kryteria obowiązkowe: biologia /R/; chemia /R/; kryterium dodatkowe: jeden przedmiot /P lub R/ spośród: matematyka, fizyka i astronomia/fizyka)
 audiofonologia z protetyką słuchu I (język polski /pisemny P/; język obcy nowożytny /pisemny P/; jeden przedmiot do wyboru wybrany z przedmiotów dodatkowych /R/ spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, matematyka)
 dietetyka III (język obcy nowożytny /pisemny P lub R/; do wyboru jeden przedmiot /R/: spośród: chemia, biologia, fizyka i astronomia/fizyka albo matematyka /P
lub R/; dowolny inny przedmiot dodatkowy /R/)
 elektroradiologia III (język polski /pisemny P/; język obcy nowożytny /pisemny P/; jeden przedmiot do wyboru wybrany z przedmiotów dodatkowych /R/:
spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, matematyka)
 farmacja M (biologia /R/; chemia /R/; jeden przedmiot /P lub R/ spośród: matematyka, fizyka i astronomia/fizyka)
 farmacja Ma studia w języku angielskim (biologia /R/; chemia /R/; jeden przedmiot /P lub R/ spośród: matematyka, fizyka i astronomia/fizyka uwaga: wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego)
 fizjoterapia M (język obcy nowożytny /pisemny P/; biologia /R/; jeden przedmiot do wyboru z przedmiotów dodatkowych /R/ spośród: fizyka i astronomia/fizyka, chemia, matematyka)
 higiena stomatologiczna I (kryteria obowiązkowe: język polski /pisemny P/;
język obcy nowożytny /pisemny P/; jeden przedmiot /P lub R/ spośród: biologia,
chemia, fizyka i astronomia/fizyka, WOS; kryterium dodatkowe: matematyka /P
lub R/)
 kierunek lekarski M (biologia /R/; chemia /R/; jeden przedmiot /P lub R/ spośród: fizyka i astronomia/fizyka, matematyka)
 kierunek lekarski Mn (biologia /R/; chemia /R/; jeden przedmiot /P lub R/ spośród: fizyka i astronomia/fizyka, matematyka)
 kierunek lekarski Ma studia w języku angielskim (kryterium I: biologia /R/;
chemia /R/; jeden przedmiot /P lub R/ spośród: fizyka i astronomia/fizyka, matematyka; kryterium II: wyniki z egzaminu kompetencyjnego zorganizowanego przez
WUM albo wyniki pisemnego egzaminu wystandaryzowanego BMAT albo MCAT
albo UKCAT albo GAMSAT albo punktacja za oceny dla posiadaczy dyplomu BSc
lub MSc lub równoważnego; uwaga: wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego)
 kierunek lekarsko-dentystyczny M (biologia /R/; chemia /R/; jeden przedmiot /P lub R/ spośród: fizyka i astronomia/fizyka, matematyka)
 kierunek lekarsko-dentystyczny Mn (biologia /R/; chemia /R/; jeden przedmiot /P lub R/ spośród: fizyka i astronomia/fizyka, matematyka)
 kierunek lekarsko-dentystyczny Ma studia w języku angielskim (kryterium I: biologia /R/; chemia /R/; jeden przedmiot /P lub R/ spośród: fizyka i astronomia/fizyka, matematyka; kryterium II: wyniki z egzaminu kompetencyjnego
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zorganizowanego przez WUM albo wyniki pisemnego egzaminu wystandaryzowanego DAT albo BMAT albo MCAT albo UKCAT albo GAMSAT albo punktacja
za oceny dla posiadaczy dyplomu BSc lub MSc lub równoważnego; uwaga: wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego)
logopedia ogólna i kliniczna III (etap I: język polski /pisemny P lub R/; język obcy nowożytny /pisemny P/; dowolny inny przedmiot dodatkowy /R/; etap II:
rozmowa kwalifikacyjna obejmująca ocenę jakości posługiwania się językiem polskim i umiejętności komunikacji; uwaga: pozytywny wynik rozmowy jest warunkiem zakwalifikowania na studia)
pielęgniarstwo III (język polski /pisemny P/; język obcy nowożytny /pisemny
P/; dowolny inny przedmiot dodatkowy /R/)
położnictwo III (język polski /pisemny P/; język obcy nowożytny /pisemny P/;
dowolny inny przedmiot dodatkowy /R/)
ratownictwo medyczne I (język obcy nowożytny /pisemny P/; jeden przedmiot do wyboru z przedmiotów dodatkowych /R/ spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, WOS)
techniki dentystyczne I (kryteria obowiązkowe: biologia /P lub R/; język obcy
nowożytny /pisemny P/; fizyka i astronomia/fizyka lub chemia /P lub R/; kryterium
dodatkowe: matematyka /P lub R/)
zdrowie publiczne III (język obcy nowożytny /pisemny P lub R/; do wyboru
jeden przedmiot /R/ spośród: chemia, biologia, fizyka i astronomia/fizyka albo matematyka /P lub R/; dowolny inny przedmiot dodatkowy /R/)

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
50-367 Wrocław,
Wybrzeże Ludwika Pasteura 1
e-mail i tel.: dostępne na stronie
internetowej rekrutacji w zakładce „Kontakt”
www.rekrutacja.umed.wroc.pl
 analityka medyczna M, Mn (biologia R i chemia R)
 dietetyka III (P lub R – biologia lub chemia)
 faculty of dentistry Ma studia prowadzone w języku angielskim (biologia R,
chemia R oraz jeden przedmiot /P lub R/ spośród: fizyka, matematyka; znajomość
j. angielskiego na poz. B2, udokumentowana odpowiednim świadectwem – spis
dopuszczonych dokumentów w zasadach rekrutacji na www.rekrutacja.umed.wroc.pl)
 faculty of medicine Ma studia prowadzone w języku angielskim (biologia R,
chemia R oraz jeden przedmiot /P lub R/ spośród: fizyka, matematyka; znajomość
j. angielskiego na poz. B2, udokumentowana odpowiednim świadectwem – spis
dopuszczonych dokumentów w zasadach rekrutacji na www.rekrutacja.umed.wroc.pl)
 farmacja M, Mn (biologia R i chemia R)
 fizjoterapia M, Mn (biologia /P lub R/ oraz jeden przedmiot /P lub R/ spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia)
 kierunek lekarski M, Mn (biologia R, chemia R oraz jeden przedmiot /P lub
R/ spośród: matematyka, fizyka/fizyka i astronomia)
 kierunek lekarsko-dentystyczny M, Mn (biologia R, chemia R oraz jeden przedmiot /P lub R/ spośród: matematyka, fizyka/fizyka i astronomia)
 pielęgniarstwo III, InIIn (biologia /P lub R/)
 położnictwo III (biologia /P lub R/)
 ratownictwo medyczne I (jeden przedmiot /P lub R/ spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia)
 zdrowie publiczne III, InIIn (język obcy nowożytny /P lub R/ lub odpowiedni certyfikat językowy – spis dopuszczonych dokumentów w zasadach
rekrutacji na www.rekrutacja.umed.wroc.pl oraz jeden przedmiot /P lub R/ spośród: matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia)

perspektywy.pl

uczelnie
ROLNICZE
Absolwenci takich uczelni jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, czy prestiżowych uniwersytetów w Krakowie,
Poznaniu, Lublinie i we Wrocławiu to wybitni specjaliści, naukowcy, popularyzatorzy wiedzy. to kadra zasilająca znaczną
część gospodarki, nie tylko w Polsce.
Pierwsza polska wyższa szkoła rolnicza, potem akademia rolnicza, powstała w 1858 roku w Dublanach. W czasach II RP akademię przeniesiono do Lwowa, tworząc wydział wchodzący w skład Politechniki.
Po II wojnie światowej powstały wyższe szkoły rolnicze (WSR), które z czasem przekształciły się w akademie rolnicze. W ostatnich latach niektóre akademie rolnicze przemianowano na uniwersytety przyrodnicze, a inne na uniwersytety rolnicze. Ich uniwersytecki charakter
oznacza ofertę sięgającą znacznie poza sektor rolniczy.

Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
tel. 12 662 48 60
www.urk.edu.pl
Uwaga: terminy składania dokumentów i postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne zostaną podane w późniejszym terminie informacja bezpośrednio na uczelni.
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
ucmw.urk.edu.pl
 weterynaria M (średnia ważona: biologia R /waga 4/, chemia R /waga 4/, matematyka P lub R /waga 1/ i język obcy P lub R /waga 1/ – do wyboru: angielski,
francuski, hiszpański, łaciński i kultura antyczna, niemiecki, rosyjski, włoski);
uwaga: wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% na R z przedmiotów biologia i chemia osobno dla każdego z tych przedmiotów
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
wbio.urk.edu.pl
 biotechnologia III (biologia /R/ oraz jeden przedmiot /P lub R/ spośród: chemia, matematyka)
 ogrodnictwo III, InIIn (P lub R – jeden przedmiot spośród: biologia,
chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka)
 sztuka ogrodowa III, InIIn (P lub R – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, geografia, historia sztuki, matematyka)
 technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych III, InIIn (P lub
R – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia,
matematyka)
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
whibz.urk.edu.pl
 bioinżynieria zwierząt III (P lub R – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka)
 biologia stosowana III (P lub R – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka)
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 etologia i psychologia zwierząt III (P lub R – jeden przedmiot spośród:
biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka)
 zootechnika III, InIIn (P lub R – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka)
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
wipie.urk.edu.pl
 inżynieria mechatroniczna I, In (P lub R – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka)
 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami III, InIIn (P
lub R – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka)
 transport i logistyka III, InIIn (P lub R – jeden przedmiot spośród:
biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka)
 zarządzanie i inżynieria produkcji III, InIIn (P lub R – jeden przedmiot
spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka)
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
wisig.urk.edu.pl
 architektura krajobrazu III (P lub R – jeden przedmiot spośród: biologia,
chemia, geografia, matematyka)
 geodezja i kartografia III, InIIn (P lub R – jeden przedmiot spośród:
fizyka i astronomia, informatyka, matematyka)
 gospodarka przestrzenna III, InIIn (P lub R – jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka)
 inżynieria i gospodarka wodna III (P lub R – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka)
 inżynieria środowiska III, InIIn (P lub R – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka)
Wydział Leśny
wl.urk.edu.pl
 leśnictwo III, InIIn (P lub R – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka)
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
wre.urk.edu.pl
 Agriculture IaIIa studia w języku angielskim (P lub R – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka)

perspektywy.pl

uczelnie rolnicze
 biogospodarka III, InIIn (P lub R – jeden przedmiot spośród: biologia,
chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka)
 ekonomia III, InIIn (P lub R – jeden przedmiot spośród: biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS)
 ochrona środowiska III, InIIn (P lub R – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka)
 rolnictwo III, InIIn (P lub R – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka)
 zarządzanie I, In (P lub R – jeden przedmiot spośród: biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS)
Wydział Technologii Żywności
wtz.urk.edu.pl
 browarnictwo i słodownictwo I (P lub R – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka)
 dietetyka III (P lub R – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka
i astronomia, matematyka)
 technologia żywności i żywienie człowieka III, InIIn (P lub R – jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka)

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81 445 65 39, 81 445 65 58
tel. 81 445 66 91
www.up.lublin.pl
e-mail: biuro.rekrutacji@up.lublin.pl
Wydział Agrobioinżynierii
agrobioinzynieria.up.lublin.pl
 agrobiznes III (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, chemia, geografia, informatyka, fizyka i astronomia, WOS)
 analityka środowiskowa i przemysłowa I, In (język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia, WOS)
 bioinżynieria III (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, chemia, geografia, informatyka, fizyka i astronomia)
 ekonomia I profil praktyczny; specjalność: handel (język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, WOS, historia)
 gospodarka przestrzenna III, InIIn (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, chemia, geografia, fizyka i astronomia, WOS)
 leśnictwo I, In profil praktyczny; specjalności /wybierane po V semestrze/:
gospodarka leśna, ochrona zasobów leśnych i środowiska, gospodarka łowiecka (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia, WOS)
 rolnictwo III, InIIn (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia, WOS)
 technologia biosurowców i biomateriałów I (język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia,
fizyka i astronomia)
 turystyka i rekreacja III, InIIn (język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: biologia, chemia, geografia, historia, matematyka, WOS)
 zarządzanie zasobami Ziemi I, In kierunek unikatowy (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia, WOS)

megabaza.perspektywy.pl

Wydział Biologii Środowiskowej
srodowiskowa.up.lublin.pl
 biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe I kierunek unikatowy; profil ogólnoakademicki (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia)
 biokosmetologia III, InII profil ogólnoakademicki (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka
i astronomia, informatyka, geografia)
 biologia III, InIIn specjalność: biologia stosowana (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka, informatyka, geografia)
 ekorehabilitacja I kierunek unikatowy; profil ogólnoakademicki (język obcy
nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka
i astronomia, informatyka, geografia)
 ochrona środowiska III, InIIn (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia)
 zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu I kierunek unikatowy (język
obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, geografia)
Wydział Inżynierii Produkcji
wip.up.lublin.pl
 ekoenergetyka I, In (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród:
matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia, biologia)
 geodezja i kartografia I, In profil praktyczny; specjalności /wybierane
po II roku/: geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami, geodezyjno-kartograficzne bazy danych (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka, biologia, geografia)
 inżynieria chemiczna i procesowa I, In specjalność: inżynieria przetwórstwa materiałów biologicznych (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka, biologia, geografia)
 inżynieria rolnicza i leśna I, In specjalności /wybierane po II roku/: inżynieria żywności, technika motoryzacyjna i energetyka, odnawialne źródła energii i ekoenergetyka, systemy komputerowe w inżynierii produkcji
(język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka
i astronomia, chemia, informatyka, biologia, geografia)
 inżynieria środowiska III, InIIn (język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia)
 Management and Production Engineering IaIIa studia w języku angielskim; specjalność: Management and Food Engineering (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka i astronomia, chemia,
informatyka, biologia, geografia znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem, jeżeli nauka w szkole średniej odbywała się w innym języku niż angielski); uwaga: studia płatne
 transport i logistyka III, InIIn specjalności /wybierane po II roku/: inżynieria transportu i spedycja, transport specjalistyczny (język obcy nowożytny
oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka, biologia, geografia)
 zarządzanie i inżynieria produkcji III, InIIn specjalności /wybierane po II roku/: inżynieria zarządzania produkcją i usługami, zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka, biologia,
geografia)
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Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
www.weterynaria.up.lublin.pl
 analityka weterynaryjna I kierunek unikatowy (obowiązkowo biologia oraz
jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka)
 Veterinary Medicine Ma studia w języku angielskim (obowiązkowo biologia
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem, jeżeli nauka w szkole średniej odbywała się w innym języku niż angielski); uwaga: studia płatne
 weterynaria M, Mw studia w języku polskim (obowiązkowo biologia oraz
jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka)
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
biologia.up.lublin.pl
 aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana I profil praktyczny
(język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia kandydat powinien posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej wydane przez
lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego)
 Animal Science and Dairy Production Ia studia w języku angielskim (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia znajomość języka angielskiego
potwierdzona certyfikatem, jeżeli nauka w szkole średniej odbywała się w innym
języku niż angielski); uwaga: studia płatne
 behawiorystyka zwierząt III, InIIn (język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia)
 bezpieczeństwo i certyfikacja żywności III, InIIn kierunek unikatowy (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia)
 bezpieczeństwo i higiena pracy III, InIIn (język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia,
informatyka, geografia)
 Equine Management and Care Ia studia w języku angielskim (jeden przedmiot
spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia
znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem, jeżeli nauka w szkole średniej odbywała się w innym języku niż angielski wymagane zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego); uwaga: studia płatne
 hipologia i jeździectwo III kierunek unikatowy (wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej wydane przez lekarza
uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia)
 pielęgnacja zwierząt i animaloterapia I, In kierunek unikatowy (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia)
 pszczelarstwo w agroekosystemach I kierunek unikatowy (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, geografia)
 zootechnika III, InIIn (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia)
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
foodscience.up.lublin.pl
 biotechnologia III (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka)
 dietetyka III, InIIn (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka)
 gastronomia i sztuka kulinarna I, In kierunek unikatowy (język obcy
nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka)
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uczelnie rolnicze

 technologia żywności i żywienie człowieka III, InIIn (język obcy
nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: chemia, matematyka, biologia, fizyka i astronomia, informatyka)
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
www.ogrodniczy.up.lublin.pl
 architektura krajobrazu III (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, chemia, geografia, informatyka, fizyka i astronomia)
 ekologia miasta I kierunek unikatowy (język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia, historia, historia sztuki, WOS)
 enologia i cydrownictwo I profil praktyczny kierunek unikatowy (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, chemia, geografia, informatyka, fizyka i astronomia)
 ogrodnictwo III, InIIn (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia)
 sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne I kierunek unikatowy (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia)
 zielarstwo i fitoprodukty III, InIIn kierunek unikatowy (język obcy
nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia)

Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
60-637 Poznań
ul. Wojska Polskiego 28
Dział Studiów i Spraw Studenckich:
tel. 61 848 70 09-11
www.up.poznan.pl
e-mail: dsiss@up.poznan.pl
Uwaga: terminarz i miejsce składania dokumentów na studia pierwszego i drugiego
stopnia – na stronie Uczelni: www.up.poznan.pl/kandydat
 architektura krajobrazu III, InIIn (język polski, język obcy nowożytny
oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, geografia, historia, matematyka)
 biologia stosowana III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka)
 biotechnologia III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka)
 dietetyka III, InIIn (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka)
 ekoenergetyka III, InIIn (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka)
 ekonomia III, InIIn (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS)
 finanse i rachunkowość III, InIIn (język polski, język obcy nowożytny
oraz jeden przedmiot spośród: biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS)
 geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny I (język polski, język
obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka)
 gospodarka przestrzenna III, InIIn (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, informatyka, fizyka
z astronomią, geografia, matematyka)

perspektywy.pl

uczelnie rolnicze
 informatyka stosowana III, InII (język polski, język obcy nowożytny
oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, matematyka)
 inżynieria i gospodarka wodna III (język polski, język obcy nowożytny
oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia,
informatyka, matematyka)
 inżynieria rolnicza III, InIIn (język polski, język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka,
matematyka)
 inżynieria środowiska III, InIIn (język polski, język obcy nowożytny
oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka)
 jakość i bezpieczeństwo żywności I (język polski, język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka)
 leśnictwo III, InIIn (język polski, język obcy nowożytny oraz biologia lub
matematyka)
 ochrona środowiska III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka)
 ogrodnictwo III, InIIn (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka)
 projektowanie mebli III (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: fizyka z astronomią, informatyka, matematyka)
 rolnictwo III, InIIn (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, informatyka, matematyka)
 technologia drewna III, InIIn (język polski, język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka,
matematyka)
 technologia żywności i żywienie człowieka III, InIIn (język polski,
język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka
z astronomią, matematyka)
 weterynaria M (język polski, język obcy nowożytny oraz przedmioty: biologia
i chemia)
 zootechnika III, InIIn (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka)

Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 166
tel. 22 593 10 00
www.sggw.edu.pl
rekrutacja: 22 593 10 20
e-mail: rekrutacja@sggw.edu.pl
e-mail: bss@sggw.edu.pl
Ogólne zasady rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie
(stacjonarne i niestacjonarne):
1. Podstawą przyjęcia na studia będą wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym albo egzaminie dojrzałości z przedmiotów kwalifikacyjnych wymaganych na dany
kierunek studiów.
2. Na studia niestacjonarne, w przypadku zarejestrowania się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit przyjęć, właściwa komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydatów, którzy dopełnili wszystkich wymogów związanych z rejestracją.

megabaza.perspektywy.pl

Wydział Biologii i Biotechnologii
http://wbib.sggw.pl
 biologia III (biologia albo chemia)
 biotechnologia III (biologia oraz jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka,
matematyka)
 technologia biomedyczna I (biologia oraz chemia albo fizyka)
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
http://wbis.sggw.pl
 architektura krajobrazu III (jeden przedmiot spośród: biologia, matematyka, geografia)
 budownictwo III, InIIn (jeden przedmiot spośród: matematyka, chemia, fizyka)
 inżynieria i gospodarka wodna III (jeden przedmiot spośród: matematyka, chemia, fizyka)
 inżynieria środowiska III, InIIn (jeden przedmiot spośród: matematyka, chemia, fizyka)
 ochrona środowiska III (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka, geografia)
Wydział Ekonomiczny
www.we.sggw.pl
 ekonomia III, InIIn (matematyka /pkt. SGGW × 0,6/ oraz język obcy
nowożytny /pkt. SGGW × 0,2/ oraz do wyboru: język polski albo geografia, albo WOS, albo historia, albo fizyka /pkt. SGGW × 0,2/)
 finanse i rachunkowość III, InIIn (matematyka /pkt. SGGW × 0,6/
oraz język obcy nowożytny /pkt. SGGW × 0,2/ oraz do wyboru: język polski
albo geografia, albo WOS, albo historia, albo fizyka /pkt. SGGW × 0,2/)
 logistyka III, InIIn (matematyka /pkt. SGGW × 0,6/, język obcy nowożytny /pkt. SGGW × 0,2/ oraz do wyboru: język polski albo geografia, albo
WOS, albo historia, albo fizyka /pkt. SGGW × 0,2/)
 turystyka i rekreacja III, InIIn (matematyka /pkt. SGGW × 0,2/, język obcy nowożytny /pkt. SGGW × 0,4/ oraz do wyboru: język polski albo geografia, albo WOS, albo historia /pkt. SGGW × 0,4/)
 zarządzanie III, InIIn (matematyka /pkt. SGGW × 0,6/, język obcy
nowożytny /pkt. SGGW × 0,2/ oraz do wyboru: język polski albo geografia, albo WOS, albo historia, albo fizyka /pkt. SGGW × 0,2/)
Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
animal.sggw.pl
 bioinżynieria zwierząt III (język angielski /pkt. SGGW × 0,3/ oraz matematyka albo chemia, albo fizyka, albo biologia /pkt. SGGW × 0,7/)
 hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich III, InIIn
(jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka)
 zootechnika III, InIIn (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka)
Wydział Inżynierii Produkcji
wip.sggw.edu.pl
 inżynieria systemów biotechnicznych I (jeden przedmiot spośród: matematyka, chemia, fizyka)
 technologie energii odnawialnej III (jeden przedmiot spośród: matematyka, chemia, fizyka)
 zarządzanie i inżynieria produkcji III (jeden przedmiot spośród: matematyka, chemia, fizyka)
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Wydział Leśny
wl.sggw.pl
 gospodarka przestrzenna III (matematyka i geografia)
 gospodarka przestrzenna InIIn (matematyka albo geografia)
 leśnictwo III, InIIn (biologia albo matematyka)
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
wmw.sggw.pl
 weterynaria M (biologia i chemia)
Wydział Ogrodniczy
www.wo.sggw.pl
 ochrona zdrowia roślin I (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka)
 ogrodnictwo III, InII (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka)
 ogrodnictwo miejskie i arborystyka I (jeden przedmiot spośród: biologia,
chemia, matematyka)
Wydział Rolnictwa i Ekologii
wrie.sggw.pl
 ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności I (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka potwierdzona certyfikatem znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wynik matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym nie niższy niż 60% – dla studiów prowadzonych w jęz.
angielskim)
 inżynieria ekologiczna III (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka, geografia)
 rolnictwo III, InIIn (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka)
Wydział Socjologii i Pedagogiki
www.wsip.sggw.pl
 pedagogika III, InIIn (jeden przedmiot spośród: język polski, matematyka, historia, biologia)
 socjologia III (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: język
polski, matematyka, historia, WOS)
Wydział Technologii Drewna
wtd.sggw.pl
 meblarstwo I, In (jeden przedmiot spośród: matematyka, chemia, fizyka,
biologia)
 technologia drewna III, InIIn (jeden przedmiot spośród: matematyka, chemia, fizyka, biologia)
Wydział Technologii Żywności
wtz.sggw.edu.pl
 bezpieczeństwo żywności I (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka)
 technologia żywności i żywienie człowieka III, InIIn (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka)
 towaroznawstwo i marketing żywności I (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka)
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
wzim.sggw.edu.pl
 informatyka III, InIIn (jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, fizyka)
 informatyka i ekonometria III, InIIn (jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka, fizyka)
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Wydział Żywienia Człowieka
wzcz.sggw.edu.pl
 dietetyka III, InII (biologia albo chemia)
 gastronomia i hotelarstwo I, In (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka)
 żywienie człowieka i ocena żywności III, InIIn (jeden przedmiot
spośród: biologia, chemia, matematyka)

Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
50-375 Wrocław, ul. Norwida 25
Biuro Rekrutacji:
tel. 71 320 10 75, 71 320 10 45
50-363 Wrocław, Plac Grunwaldzki 24a
www.rekrutacja.upwr.edu.pl
e-mail: rekrutacja@upwr.edu.pl
uwaga: terminy składania dokumentów i rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego publikowane są na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 bezpieczeństwo żywności I (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot
spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka)
 bioinformatyka III (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród:
biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka)
 biologia III (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: biologia,
chemia, fizyka, matematyka)
 biologia człowieka I (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród:
biologia, chemia, fizyka, matematyka)
 zootechnika III, InIIn (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot
spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka)
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 biotechnologia III (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród:
biologia, chemia, fizyka, matematyka)
 technologia i organizacja gastronomii I studia dualne o profilu praktycznym (egzamin sprawdzający motywację i umiejętności praktyczne w dwóch obszarach branży gastronomicznej: sporządzanie potraw i napojów oraz organizacja żywienia i usług gastronomicznych język polski, język obcy oraz jeden
przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka)
 technologia żywności i żywienie człowieka III (język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka)
 zarządzanie jakością i analiza żywności III (język polski, język obcy oraz
jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka)
 żywienie człowieka i dietetyka III (język polski, język obcy oraz jeden
przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka)
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 architektura krajobrazu III (egzamin z rysunku odręcznego język polski,
język obcy oraz jeden przedmiot spośród: biologia, geografia, matematyka, informatyka)
 budownictwo III, InII (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot
spośród: fizyka, matematyka, informatyka)
 geodezja i kartografia III (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot
spośród: fizyka, matematyka, informatyka)
 gospodarka przestrzenna III (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: geografia, matematyka, informatyka)

perspektywy.pl

uczelnie morskie
 inżynieria bezpieczeństwa I (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot
spośród: fizyka, matematyka, informatyka)
 inżynieria i gospodarka wodna III (język polski, język obcy oraz jeden
przedmiot spośród: fizyka, matematyka, informatyka)
 inżynieria środowiska III (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot
spośród: fizyka, matematyka, informatyka)
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 Veterinary Medicine Ma Doctor of Veterinary Medicine (biologia R
/min. 30%/ i chemia R /min. 30%/; uwaga: kandydaci, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym zewnętrznym przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym nie mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów dodatkowo: znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem, świadectwem ukończenia
szkoły językowej lub dyplomem, świadectwem ukończenia szkoły średniej w języku angielskim)
 weterynaria M, Mn (biologia R /min. 30%/ i chemia R /min. 30%/; uwaga:
kandydaci, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym zewnętrznym przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym nie mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów)
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 agrobiznes III (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka)
 agroinżynieria I (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka)
 biotechnologia stosowana roślin I (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka)
 ekonomia I (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: biologia,
chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka)
 medycyna roślin I (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka)
 ochrona środowiska III (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka)
 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami III (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka)
 ogrodnictwo III (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka)
 rolnictwo III, InIIn (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka)
 zarządzanie i inżynieria produkcji III (język polski, język obcy oraz jeden
przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka)

megabaza.perspektywy.pl
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uczelnie
ARTYSTYCZNE
Przed podjęciem decyzji o zdawaniu na uczelnię artystyczną trzeba zwrócić uwagę na limity przyjęć na interesujący
nas kierunek. Na elitarnych studiach, takich jak reżyseria czy dyrygentura, miejsc jest niewiele.
W takiej sytuacji warto mieć w zanadrzu „wyjście awaryjne” – czyli pomysł na to, co zrobimy, jeśli nie zakwalifikujemy się do nielicznego grona szczęśliwców. Mamy w Polsce 19 publicznych uczelni artystycznych, które kształcą ponad jeden procent wszystkich studentów w kraju. Ich absolwentami są najsłynniejsi polscy artyści i twórcy kultury.Studia na tych uczelniach podejmują również osoby, dla
których ważna jest popularyzacja kultury, praca naukowa czy dydaktyczna.
Rekrutacja na uczelnie artystyczne jest wieloetapowa i wymaga wykazania się zarówno szeroką wiedzą, jak i umiejętnościami praktycznymi.

Akademia Muzyczna
im. Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszczy
85-008 Bydgoszcz, ul. Słowackiego 7
tel. 52 321 05 82 w. 27
www.amuz.bydgoszcz.pl
e-mail: rekrutacja@amuz.bydgoszcz.pl
e-mail: rekrutacja@amfn.pl








dyrygentura III
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej III
instrumentalistyka III
jazz i muzyka estradowa III
kompozycja i teoria muzyki III
reżyseria dźwięku I
wokalistyka III

Akademia Muzyczna
im. Stanisława Moniuszki
w Gdańsku
80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2
tel. 58 300 92 00, fax 58 300 92 10
www.amuz.gda.pl
rekrutacja.amuz.gda.pl
e-mail: rektorat@amuz.gda.pl







dyrygentura III
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej III
instrumentalistyka IIIn
jazz i muzyka estradowa III
kompozycja i teoria muzyki III
wokalistyka III
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Akademia Muzyczna
im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach
40-025 Katowice, ul. Zacisze 3
tel. 32 779 21 00 (informacja)
Dział Nauki i Nauczania
40-025 Katowice, ul. Wojewódzka 33
tel. 32 7792 303, 32 7792 354
www.am.katowice.pl
e-mail: kancelaria@am.katowice.pl
e-mail: rekrutacja@am.katowice.pl
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej III
 instrumentalistyka III, InIIn
 jazz i muzyka estradowa III, InIIn
 jazz i muzyka estradowa IIIn
 jazz i muzyka estradowa InIIn
 kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki III
 taniec I
 wokalistyka III

Akademia Muzyczna
im. Krzysztofa Pendereckiego
w Krakowie
31-027 Kraków, ul. św. Tomasza 43
tel. centr. 12 422 04 55
Sekretariat Rektora: 12 422 32 50
Sekretariat Prorektorów: 12 422 53 30
www.amuz.krakow.pl
e-mail: rektor@amuz.krakow.pl
 dyrygentura III
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej III
 instrumentalistyka III, InIIn
 kompozycja i teoria muzyki III
 muzyka kościelna III
 wokalistyka III

perspektywy.pl
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Akademia Muzyczna
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów
w Łodzi
90-716 Łódź, ul. Gdańska 32
tel. 42 662 16 00
tel. rekrutacja: 42 662 16 65
www.amuz.lodz.pl
e-mail: rekrutacja@amuz.lodz.pl
 dyrygentura III
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej III
 instrumentalistyka III
 jazz i muzyka estradowa III, InIIn
 kompozycja i teoria muzyki III
 muzyka w mediach i produkcja muzyczna III
 muzykoterapia I, In
 sztuki sceniczne III, InIIn

Akademia Muzyczna
im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Poznaniu
61-808 Poznań, ul. Święty Marcin 87
tel. 61 856 89 44, fax 61 853 66 76
www.amuz.edu.pl

Filia UMFC w Białymstoku
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej III
 instrumentalistyka III
 wokalistyka III

Akademia Muzyczna im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław, pl. Jana Pawła II nr 2
tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
fax 71 355 28 49
www.amuz.wroc.pl
e-mail: studia@amuz.wroc.pl
 dyrygentura III
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej III
 instrumentalistyka III, InIIn
 instrumentalistyka Ia
 jazz i muzyka estradowa III, InIIn
 jazz i muzyka estradowa Ia
 kompozycja i teoria muzyki III, InII
 muzyka kościelna III
 wokalistyka III
 wokalistyka Ia

Akademia Sztuk Pięknych
w Gdańsku
80-836 Gdańsk l.
Targ Węglowy 6
(wejście od ul. Tkackiej)
tel. 58 301 44 40, fax 58 301 22 00
www.asp.gda.pl
e-mail: kontakt@asp.gda.pl

www.e-dziekanat.amuz.edu.pl/e-rekrutacja
e-mail: amuz@amuz.edu.pl
e-mail: rekrutacja@amuz.edu.pl








dyrygentura III
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej III
historyczne praktyki wykonawcze III
instrumentalistyka III
jazz i muzyka estradowa III
kompozycja i teoria muzyki III
wokalistyka III

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka
Chopina









architektura przestrzeni kulturowych III
architektura wnętrz III
grafika III, InIIn
intermedia III
malarstwo M
rzeźba M
wzornictwo III

00-368 Warszawa, ul. Okólnik 2
tel. 22 827 72 41, fax 22 827 83 05
www.chopin.edu.pl
 dyrygentura III
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej III
 instrumentalistyka III, InIIn
 jazz i muzyka estradowa III
 kompozycja i teoria muzyki III
 muzyka kościelna III
 reżyseria dźwięku III
 taniec III
 wokalistyka III, InIIn

megabaza.perspektywy.pl
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Akademia Sztuk Pięknych
w Katowicach
40-074 Katowice, ul. Raciborska 37
Dział Nauczania
tel. 32 758 77 30
www.asp.katowice.pl
e-mail: dzial_nauczania@asp.katowice.pl
e-mail: dziekanat_art@asp.katowice.pl
dziekanat_proj@asp.katowice.pl





grafika M
malarstwo M
projektowanie graficzne IzII
wzornictwo III

Akademia Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie
31-157 Kraków, pl. Jana Matejki 13
Dział Nauczania:
tel. 12 299 20 43, 12 299 20 33
12 299 20 30
fax 12 421 01 46
www.asp.krakow.pl
e-mail: rektor@asp.krakow.pl
e-mail: dzialnauczania@asp.krakow.pl
 architektura wnętrz III, InIIn
 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych III
 grafika M
 intermedia III
 konserwacja i restauracja dzieł sztuki M
 malarstwo M
 rzeźba M
 scenografia M
 wzornictwo III

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi

91-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 121
tel. 42 254 75 08, 42 25 47 418
www.asp.lodz.pl
www.e-rekrutacja.asp.lodz.pl
e-mail: kancelaria@asp.lodz.pl
e-mail: rekrutacja@asp.lodz.pl
 animacja III
 architektura wnętrz III
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biżuteria III
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych III
fotografia i multimedia III
grafika M
malarstwo M
projektowanie graficzne I
projektowanie ubioru III
rzeźba III
tkanina i stylizacja wnętrz III
wzornictwo III

Uniwersytet Artystyczny
im. Magdaleny Abakanowicz
w Poznaniu
60-967 Poznań
Al. Marcinkowskiego 29, skr. poczt. 191
tel. c. 61 855 25 21, fax 61 852 80 91
Rekrutacja: 61 853 00 18
www.uap.edu.pl
e-mail: office@uap.edu.pl
 animacja III
 architektura III
 architektura wnętrz III, InIIn
 design krajobrazu III
 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych III
 fotografia III, IzIIz
 grafika artystyczna InII
 grafika artystyczna M
 grafika projektowa InII
 grafika projektowa M
 intermedia III
 kuratorstwo i teorie sztuki III
 malarstwo III
 projektowanie mebla III
 rzeźba M
 scenografia III
 wzornictwo III

Akademia Sztuk Pięknych
w Warszawie
00-068 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 5
tel. 22 826 62 51, 22 320 02 00
Dział Nauczania
tel./fax 22 826 73 85, tel. 22 320 02 18
www.asp.waw.pl
rekrutacja.asp.waw.pl
e-mail: kancelaria@asp.waw.pl
 architektura wnętrz III, InIIn
 grafika InIIn
 grafika M
 konserwacja i restauracja dzieł sztuki M
 malarstwo M

perspektywy.pl

uczelnie artystyczne
 rzeźba M
 scenografia III
 sztuka mediów III, InIIn
 wzornictwo III
 zarządzanie kulturą wizualną I

Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu

50-156 Wrocław, Plac Polski 3/4
50-416 Wrocław, ul. Traugutta 19/21
tel. centrala (Plac Polski): 71 343 80 31, 32, 33, 34
tel. centrala (ul. Traugutta): 71 343 84 51
www.asp.wroc.pl
 architektura wnętrz III, InII
 grafika InIIn
 grafika M
 konserwacja i restauracja dzieł sztuki M
 malarstwo InIIn
 malarstwo M
 mediacja sztuki III
 rzeźba M
 scenografia M
 sztuka i wzornictwo ceramiki III
 sztuka i wzornictwo szkła III
 sztuka mediów III, InII
 wzornictwo III

Akademia Sztuki
w Szczecinie
Dział Spraw Studenckich
Pałac pod Globusem
70-562 Szczecin
pl. Orła Białego 2
tel. kom. 664 080 261, 664 080 170
664 080 242, 664 080 262, 664 080 172
www.akademiasztuki.eu
e-mail: sekretariat@akademiasztuki.eu









architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna III
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej III
grafika III
instrumentalistyka III
malarstwo III
sztuka mediów III
wokalistyka III
wzornictwo I

megabaza.perspektywy.pl

Akademia Sztuk Teatralnych
im. Stanisława Wyspiańskiego
w Krakowie

31-109 Kraków
ul. Straszewskiego 21-22
tel. 12 422 18 55, 12 422 57 01
fax 12 422 02 09
www.ast.krakow.pl
e-mail: sekretariat@ast.krakow.pl
Filia we Wrocławiu
53-680 Wrocław, ul. Braniborska 59
tel. 71 358 34 01, fax 71 358 34 21
 aktorstwo M
 reżyseria M

Państwowa Wyższa Szkoła
Filmowa, Telewizyjna i Teatralna
im. Leona Schillera w Łodzi
90-323 Łódź, ul. Targowa 61/63
tel. 42 275 58 00
www.filmschool.lodz.pl
e-mail: rektorat@filmschool.lodz.pl
 aktorstwo M
 film animowany i efekty specjalne M
 fotografia M
 montaż filmowy M
 organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej III, InIIn
 reżyseria filmowa i telewizyjna M
 scenariopisarstwo I
 sztuka operatorska M

Akademia Teatralna
im. Aleksandra Zelwerowicza
w Warszawie
00-246 Warszawa, ul. Miodowa 22/24
tel. c. 22 831 02 16-17
www.at.edu.pl
e-mail: rektorat@at.edu.pl






aktorstwo M
reżyseria M
technologia teatru lalek I
wiedza o teatrze III
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akademie
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Nie tylko sprawność ruchowa powinna być przesłanką do podjęcia studiów na jednej z 6 akademii wychowania fizycznego.
Chęć służenia innym, umiłowanie sportu lub jednej z konkretnych jego dyscyplin, predyspozycje do prowadzenia działań
organizatorskich w zajęciach rekreacyjnych bądź w turystyce i wielka empatia to cechy niezbędne w przyszłej zawodowej
aktywności absolwentów.

Akademia Wychowania
Fizycznego i Sportu
im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Gdańsku
80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1
tel. 58 554 73 05, 58 554 72 42
www.awfis.gda.pl

uwaga /studia stacjonarne/:
– każdy z kandydatów zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku na AWFiS. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.
Punkty procentowe z przedmiotów zdawanych w części pisemnej egzaminu
dojrzałości będą przeliczane na punkty według zasad podanych przez Uczelnię (zob. http://awf.gda.pl/index.php?id=11)
uwaga:
– kandydaci na kierunki Wychowanie Fizyczne, Sport I stopnia oraz Diagnostykę Sportową, posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową lub aktualną klasę mistrzowską lub aktualną klasę pierwszą oraz w zespołowych grach
sportowycha) aktualny udział w reprezentacji Polski, kadrze juniorów i seniorów, kadrze olimpijskiej (A, B) lub kadrze narodowej równa się klasie mistrzowskiej b) aktualny udział w rozrywkach co najmniej pierwszej ligi w sportach olimpijskich lub najwyższej klasy rozgrywkowej w sportach nieolimpijskich
c) medaliści młodzieżowych rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kategorii junior/młodzieżowiec z lat 2020-2022 są zwolnieni z egzaminu ze sprawności fizycznej i dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zwolnienie
kandydata z egzaminu ze sprawności fizycznej będzie równoznaczne z przyznaniem najwyższej wartości punktowej.
– maksymalną liczbę punktów za przedmiot wybrany przez kandydata, uzyskują kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunek: wychowanie fizyczne I stopnia, sport I stopnia, diagnostyka sportowa I stopnia, posiadający: 1. aktualną drugą
klasę sportową, albo 2. w zespołowych grach sportowych aktualny udział w rozgrywkach centralnych prowadzonych bezpośrednio przez polski związek sportowy na poziomie co najmniej drugiej ligi, przy czym kandydat wystąpił w minimum 30% meczów w ostatnim sezonie rozgrywkowym.
uwaga: podane specjalizacje/specjalności dotyczą roku akademickiego 20202021.
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uwaga: Uczelnia planuje rozpoczęcie kształcenia na studiach stopnia I na kierunkach:
– aktywizacja sportowa z terapią środowiskową
– dietetyka sportowa
– fitness i trener personalny
– kosmetologia
– urystyka i hotelarstwo
– zarządzanie w sporcie
 diagnostyka sportowa I (język polski, język obcy oraz przedmiot wybrany
przez kandydata /przy braku dodatkowego przedmiotu – wynik obowiązkowego
egzaminu z matematyki/; ocena stanu zdrowia dokonana na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów)
 fizjoterapia M (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: fizyka,
chemia, biologia; uwaga: jeżeli kandydat nie zdawał ww. przedmiotów, otrzymuje 0 pkt.; egzamin sprawności fizycznej – sprawdzian umiejętności pływania, ocena stanu zdrowia dokonana na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów)
 sport III profil praktyczny; specjalizacje trenerskie: piłka ręczna, kulturystyka, judo, trener przygotowania motorycznego, wioślarstwo, koszykówka, tenis, piłka siatkowa, piłka nożna, gimnastyka sportowa, lekkoatletyka,
pływanie, trener treningu personalnego specjalizacje instruktorskie: przygotowanie motoryczne w sportach walki, pływanie, kulturystyka, judo, gimnastyka sportowa, lekkoatletyka, fitness, piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna, tenis, jeździectwo, wioślarstwo, instruktor treningu
personalnego, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, instruktor treningu
mentalnego w sporcie, żeglarstwo sportowe, żeglarstwo deskowe, karate;
specjalizacje: ratownik wodny, komunikacja i dziennikarstwo sportowe, analityka sportowa, modele biznesowe w sporcie, traumatologia w sporcie, odnowa biologiczna (język polski, język obcy oraz przedmiot wybrany przez kandydata /przy braku dodatkowego przedmiotu – wynik obowiązkowego egzaminu
z matematyki/; ocena stanu zdrowia dokonana na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów)
 terapia zajęciowa I (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, biologia; uwaga: jeżeli kandydat nie zdawał ww. przedmiotów,
otrzymuje 0 pkt.; ocena stanu zdrowia dokonana na podstawie przedłożonego
zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów)
 turystyka i rekreacja III specjalności: bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji, hotelarstwo, pilotaż wycieczek, rekreacja ruchowa /fitness – nowoczesne formy gimnastyki, fitness dla kobiet w ciąży i po porodzie, fitness
– ćwiczenia siłowe, kinezygerontoprofilaktyka, żeglarstwo jachtowe/, spa &
wellness, turystyka kulturowa, zarządzanie w biznesie turystycznym, zarzą-
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dzanie w biznesie turystycznym /w jęz. angielskim/ (język polski, język obcy
i przedmiot wybrany przez kandydata /przy braku dodatkowego przedmiotu – wynik obowiązkowego egzaminu z matematyki/; ocena stanu zdrowia dokonana na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak
przeciwwskazań do podjęcia studiów; uwaga: za język obcy kandydaci mogą uzyskać maksymalnie dodatkowych 10 punktów)
 turystyka i rekreacja IaIIa studia w języku angielskim (punkty za wiedzę
w zakresie kultury fizycznej /maks. 20 pkt./ oraz znajomość języka angielskiego
w rozmowie kwalifikacyjnej /maks. 10 pkt/); uwaga: studia płatne
 wychowanie fizyczne III kierunek nauczycielski – profil praktyczny; specjalizacje instruktorskie: przygotowanie motoryczne, pływanie, lekkoatletyka, kulturystyka, judo, gimnastyka sportowa, piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna, fitness, tenis, wioślarstwo, instruktor treningu
personalnego, instruktor treningu mentalnego w sporcie, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, żeglarstwo sportowe, żeglarstwo deskowe, karate;
specjalizacje: ratownik wodny, komunikacja i dziennikarstwo sportowe, traumatologia w sporcie, odnowa biologiczna (język polski, język obcy oraz przedmiot wybrany przez kandydata /przy braku dodatkowego przedmiotu – wynik obowiązkowego egzaminu z matematyki/; egzamin sprawności fizycznej – sprawdzian
z pływania i dwie dyscypliny wybrane spośród: gimnastyki, lekkiej atletyki oraz
dwóch gier wybranych spośród czterech zespołowych gier sportowych /piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna/; ocena stanu zdrowia dokonana na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak
przeciwwskazań do podjęcia studiów)
 wychowanie fizyczne IaIIa studia w języku angielskim (punkty za wiedzę
w zakresie kultury fizycznej /maks. 20 pkt./ oraz znajomość języka angielskiego
w rozmowie kwalifikacyjnej /maks. 10 pkt/)

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach
40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72a
Centrala: tel. 32 207 51 10
Rekrutacja: tel. 32 207 51 21, 32 207 53 57
www.awf.katowice.pl
e-mail: rekrutacja@awf.katowice.pl
uwaga: kandydatów obowiązuje rejestracja internetowa
uwaga: na wszystkie formy i kierunki studiów wymagane jest zaświadczenie lekarskie od specjalisty medycyny
uwaga: rekrutacja na studia w roku akademickim 2022/2023 dla kandydatów
na wszystkie kierunków studiów rozpocznie się 11 maja 2022 r. od godz. 12.00
uruchomieniem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
Wydział Fizjoterapii
 fizjoterapia M (ocena stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim; punkty za wyniki egzaminu maturalnego
z trzech przedmiotów zdawanych na poz. P lub R; więcej punktów za R)
Wydział Wychowania Fizycznego
 aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym I (ocena stanu
zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim; punkty za wyniki egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów zdawanych
na poz. P lub R; więcej punktów za R; egzamin wstępny sprawdzający sprawność
fizyczną obejmujący sprawdziany praktyczne z pokonania toru przeszkód oraz
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z pływania; kandydaci posiadający klasę sportową mistrzowską lub I klasę sportową w dyscyplinie objętej działalnością Klubu Sportowego AZS AWF Katowice
oraz reprezentanci Polski w zespołowych grach sportowych w latach 2019-2021
otrzymują punkty dodatkowe; w przypadku kandydatów posiadających I klasę
sportową w dyscyplinach objętych działalnością Klubu Sportowego AZS AWF Katowice; warunkiem otrzymania maksymalnej liczby punktów jest reprezentowanie lub złożenie deklaracji o reprezentowaniu podczas studiów Klubu Sportowego AZS AWF Katowice; kandydaci otrzymują 150 pkt. kandydaci
posiadający I klasę sportową lub będący zawodnikami w grach zespołowych
uczestniczącymi w rozgrywkach centralnych /co najmniej II liga/ otrzymują punkty dodatkowe 50 pkt.; kandydaci posiadający II klasę sportową lub będący zawodnikami w grach zespołowych uczestniczącymi w rozgrywkach na szczeblu centralnym otrzymują punkty 25 pkt.)
 sport I (ocena stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim; punkty za wyniki egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów zdawanych na poz. P lub R ;więcej punktów za R; egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną obejmujący sprawdziany praktyczne z pływania,
z jednej zespołowej gry sportowej oraz do wyboru z gimnastyki lub lekkiej atletyki; kandydaci posiadający klasę sportową mistrzowską lub I klasę sportową w dyscyplinie objętej działalnością Klubu Sportowego AZS AWF Katowice oraz reprezentanci Polski w zespołowych grach sportowych w latach 2019-2021 otrzymują
punkty dodatkowe; w przypadku kandydatów posiadających I klasę sportową
w dyscyplinach objętych działalnością Klubu Sportowego AZS AWF Katowice warunkiem otrzymania maksymalnej liczby punktów jest reprezentowanie lub złożenie deklaracji o reprezentowaniu podczas studiów Klubu Sportowego AZS AWF
Katowice; kandydaci otrzymują 450 pkt.; kandydaci posiadający I klasę sportową lub będący zawodnikami w grach zespołowych uczestniczącymi w rozgrywkach centralnych /co najmniej II liga/ otrzymują punkty dodatkowe 100 pkt.; kandydaci posiadający II klasę sportową lub będący zawodnikami w grach
zespołowych uczestniczącymi w rozgrywkach na szczeblu centralnym otrzymują
punkty 50 pkt.)
 turystyka i rekreacja III (ocena stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim punkty za wyniki egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów zdawanych na poz. P lub R; więcej punktów za R;
egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną obejmujący przepłynięcie 25 m wybranym stylem pływackim /dowolnym, grzbietowym, klasycznym, motylkowym/ w czasie nie dłuższym niż 60 sekund)
 wychowanie fizyczne III (ocena stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim punkty za wyniki egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów zdawanych na poz. P lub R; więcej punktów za R;
egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną obejmujący sprawdziany praktyczne z pływania, z jednej zespołowej gry sportowej oraz do wyboru z gimnastyki lub lekkiej atletyki; kandydaci posiadający klasę sportową mistrzowską lub I klasę sportową w dyscyplinie objętej działalnością Klubu Sportowego AZS AWF
Katowice oraz reprezentanci Polski w zespołowych grach sportowych w latach 2019-2021 otrzymują punkty dodatkowe; w przypadku kandydatów posiadających I klasę sportową w dyscyplinach objętych działalnością Klubu Sportowego AZS AWF Katowice warunkiem otrzymania maksymalnej liczby punktów
jest reprezentowanie lub złożenie deklaracji o reprezentowaniu podczas studiów
Klubu Sportowego AZS AWF Katowice kandydaci otrzymują 450 pkt;. kandydaci posiadający I klasę sportową lub będący zawodnikami w grach zespołowych
uczestniczącymi w rozgrywkach centralnych /co najmniej II liga/ otrzymują punkty dodatkowe 100 pkt.; kandydaci posiadający II klasę sportową lub będący zawodnikami w grach zespołowych uczestniczącymi w rozgrywkach na szczeblu centralnym otrzymują punkty 50 pkt.)
Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką
 bezpieczeństwo wewnętrzne I (ocena stanu zdrowia – zdolność do podjęcia
studiów, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim; punkty za wyniki egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów zdawanych na poz. P lub R; więcej punktów za R;
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egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną obejmujący sprawdziany praktyczne z pokonania toru przeszkód oraz z pływania kandydaci posiadający klasę
sportową mistrzowską lub I klasę sportową w dyscyplinie objętej działalnością Klubu Sportowego AZS AWF Katowice oraz reprezentanci Polski w zespołowych grach
sportowych w latach 2019-2021 otrzymują punkty dodatkowe; w przypadku kandydatów posiadających I klasę sportową w dyscyplinach objętych działalnością Klubu Sportowego AZS AWF Katowice warunkiem otrzymania maksymalnej liczby
punktów jest reprezentowanie lub złożenie deklaracji o reprezentowaniu podczas
studiów Klubu Sportowego AZS AWF Katowice kandydaci otrzymują 150 pkt.;
kandydaci posiadający I klasę sportową lub będący zawodnikami w grach zespołowych uczestniczącymi w rozgrywkach centralnych /co najmniej II liga/ otrzymują punkty dodatkowe 50 pkt.; kandydaci posiadający II klasę sportową lub będący
zawodnikami w grach zespołowych uczestniczącymi w rozgrywkach na szczeblu
centralnym otrzymują punkty 25 pkt.)
 zarządzanie III (ocena stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim; punkty za wyniki egzaminu maturalnego
z trzech przedmiotów zdawanych na poz. P lub R więcej punktów za R)

Akademia Wychowania
Fizycznego im. Bronisława
Czecha w Krakowie
31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78
Dział Nauczania: tel. 12 683 12 38 12 683 14 76
www.awf.krakow.pl

uwaga: kierunki i specjalności w roku akademickim 2021-2022.
uwaga: zasady przyjęć na rok akademicki 2022-2023 dostępne na stronie internetowej uczelni.
Wydział Rehabilitacji Ruchowej
 fizjoterapia M
 kosmetologia III specjalności: wellness & SPA z zarządzaniem, holistyczna pielęgnacja ciała
 terapia zajęciowa III
Wydział Turystyki i Rekreacji
 turystyka i rekreacja III, IzIIz specjalności: e-turystyka, edukacja
przygodą, obsługa ruchu turystycznego, hotelarstwo, rekreacja ruchowa,
odnowa psychosomatyczna
 turystyka przygodowa I
 zarządzanie rekreacją i rozrywką I; uwaga: rekrutacja po uzyskaniu zgody MEiN
Wydział Wychowania Fizycznego
 kultura fizyczna osób starszych III specjalności: odnowa biologiczna,
trener personalny
 sport I
 wychowanie fizyczne III specjalności: trener personalny, odnowa biologiczna, gimnastyka korekcyjna
 wychowanie fizyczne w służbach mundurowych I
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Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego
w Poznaniu
61-871 Poznań,
ul. Królowej Jadwigi 27/39
tel. 61 835 50 82, fax 61 835 50 81
Informacja o rekrutacji:
tel. 61 835 50 80
www.awf.poznan.pl
e-mail: rekrutacja@awf.poznan.pl
uwaga: na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów wymagana jest umiejętność pływania.
Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej
 sport III (P lub R – język polski, język obcy R – opcjonalnie przedmiot dodatkowy; uwaga: kandydaci posiadający klasę sportową lub klasę mistrzowską w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię /specjalizacje instruktorskie i trenerskie/ mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne)
 taniec w kulturze fizycznej III specjalności: nauczyciel tańca i choreograf, instruktor tańca terapeutycznego (P lub R – język polski, język obcy R
– opcjonalnie przedmiot dodatkowy; uwaga: kandydaci posiadający klasę sportową wystawioną przez Polski Związek Tańca sportowego lub przez Polską Federację Tańca, mogą uzyskać dodatkowe 30 punktów egzamin artystyczny z tańca 1,5
minuty tańca solo bez muzyki)
 turystyka i rekreacja III specjalności: rekreacja, menedżer hotelarstwa
i gastronomii, turystyka przygodowa, turystyka sportowa (P lub R – język polski, język obcy R – opcjonalnie przedmiot dodatkowy)
 wychowanie fizyczne III specjalności: edukacja przygodowa, wychowanie fizyczne w szkołach specjalnych i integracyjnych (P lub R – język polski, język obcy R – opcjonalnie przedmiot dodatkowy; uwaga: kandydaci posiadający
klasę sportową lub klasę mistrzowską w dyscyplinach sportu prowadzonych przez
Uczelnię /specjalizacje instruktorskie i trenerskie/ mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne)
Wydział Nauk o Zdrowiu
 dietetyka III specjalności: dietetyka sportowa, dietoprofilaktyka i dietoterapia (P lub R – język polski, język obcy R – opcjonalnie przedmiot dodatkowy)
 fizjoterapia M (P lub R – język polski, język obcy R – opcjonalnie przedmiot dodatkowy)
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej
w Gorzowie Wielkopolskim
www.gorzow.awf.poznan.pl
 dietetyka I specjalności: żywienie w sporcie, dietoterapia i dietoprofilaktyka (P lub R – język polski, język obcy R – opcjonalnie przedmiot dodatkowy)
 fizjoterapia M (P lub R – język polski, język obcy R – opcjonalnie przedmiot dodatkowy)
 wychowanie fizyczne III specjalności: nauczycielska ze specjalizacjami instruktorskimi, nauczycielskiej z biologią (P lub R – język polski, język obcy R – opcjonalnie przedmiot dodatkowy; uwaga: kandydaci posiadający klasę sportową lub klasę mistrzowską w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię /specjalizacje
instruktorskie i trenerskie/ mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne)

perspektywy.pl

Akademia Wychowania
Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie
00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34
tel. 22 834 04 31, fax 22 865 10 8
www.awf.edu.pl
Zespół ds. Rekrutacji
tel. 22 834 76 67, 795 130 212
e-mail: rekrutacja@awf.edu.pl
Filia w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 2
tel. 83 342 88 22
www.awf-bp.edu.pl
Uwaga:
1. Wszyscy kandydaci przedstawiają zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na wybranych kierunkach studiów.
2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby
punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów:
– na kierunkach: wychowanie fizyczne, sport – z języka polskiego,
– na kierunku turystyka i rekreacja – z języka obcego nowożytnego,
– na kierunku: fizjoterapia, pielęgniarstwo, terapia zajęciowa w pierwszej kolejności
wynik z pisemnej matury podstawowej z języka obcego, w drugiej kolejności wynik
z pisemnej matury podstawowej z języka polskiego, a ostatecznie losowanie.
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Wydział Rehabilitacji
 fizjoterapia M (trzy najlepiej zdane przedmioty z części pisemnej egzaminu
maturalnego; egzamin ze sprawności fizycznej: pływanie /50 m/ oraz bieg /kobiety – 800 m, mężczyźni – 1000 m/; w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie w pierwszej kolejności wynik z pisemnej matury podstawowej
z języka obcego, w drugiej kolejności wynik z pisemnej matury podstawowej z języka polskiego, a ostatecznie losowanie)
 pielęgniarstwo III (trzy najlepiej zdane przedmioty z części pisemnej egzaminu maturalnego; ankieta predyspozycji osobowościowych; w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu
na liście rankingowej decydować będzie w pierwszej kolejności wynik z pisemnej
matury podstawowej z języka obcego, w drugiej kolejności wynik z pisemnej matury podstawowej z języka polskiego, a ostatecznie losowanie)
 terapia zajęciowa III (trzy najlepiej zdane przedmioty z części pisemnej
egzaminu maturalnego; w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie w pierwszej kolejności wynik z pisemnej matury podstawowej z języka obcego, w drugiej kolejności wynik z pisemnej matury podstawowej z języka
polskiego, a ostatecznie losowanie)
Wydział Wychowania Fizycznego
 sport III specjalizacje instruktorskie /możliwe do wyboru 2021-2022/: Instruktor rekreacji ruchowej: fitness – nowoczesne formy gimnastyki, instruktor sportu: akrobatyka sportowa, gimnastyka sportowa, judo, kickboxing, koszykówka, kulturystyka, lekkoatletyka, narciarstwo alpejskie, piłka
nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie, podnoszenie ciężarów, snowboard, tenis, trójbój siłowy, zapasy, żeglarstwo deskowe; inne: gimnastyka
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korekcyjna, menedżer sportu (język obcy oraz dwa najlepiej zdane przedmioty z części pisemnej egzaminu maturalnego; egzamin ze sprawności fizycznej:
pływanie oraz jedna dyscyplina do wyboru: gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe /jedna z czterech do wyboru – koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa/ kryterium dodatkowe – język polski)
 turystyka i rekreacja III specjalności 2020-2021 /możliwe do wyboru
po I roku/: turystyka – obsługa ruchu turystycznego, hotelarstwo, organizacja
imprez turystycznych, odnowa psychosomatyczna, turystyka kulturowa rekreacja – fitness – nowoczesne formy gimnastyki, nordic walking (najwyżej
zdany język obcy oraz dwa inne przedmioty z części pisemnej egzaminu maturalnego; egzamin ze sprawności fizycznej: pływanie /styl dowolny/; kryterium dodatkowe: liczba punktów z najwyżej zdanego języka obcego nowożytnego)
 wychowanie fizyczne III, InIIn specjalizacje instruktorskie /20202021/: Instruktor rekreacji ruchowej: Fitness – nowoczesne formy gimnastyki; Instruktor sportu: akrobatyka sportowa, gimnastyka artystyczna,
gimnastyka sportowa, judo, kickboxing, koszykówka, kulturystyka, lekkoatletyka, narciarstwo alpejskie /tylko na studiach stacjonarnych/, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie, podnoszenie ciężarów snowboard /tylko na studiach stacjonarnych/, tenis /tylko na studiach
stacjonarnych/, trójbój siłowy, zapasy, żeglarstwo deskowe /tylko na studiach stacjonarnych/; Inne: gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna i kinezjologia edukacyjna w wychowaniu fizycznym, menedżer sportu,
promocja zdrowia (język obcy oraz dwa najlepiej zdane przedmioty z części
pisemnej egzaminu maturalnego; egzamin ze sprawności fizycznej: pływanie
oraz dwie dyscypliny do wyboru: gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe /jedna z czterech do wyboru – koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa/ kryterium dodatkowe – język polski)
Wydział Wychowania Fizycznego
i Zdrowia w Białej Podlaskiej
www.awf-bp.edu.pl
 fizjoterapia M specjalności: fizjoterapia w sporcie i aktywności fizycznej, fizjoterapia pediatryczna i wieku rozwojowego, fizjoterapia geriatryczna (trzy
najlepiej zdane przedmioty z części pisemnej egzaminu maturalnego)
 kosmetologia I specjalności: kosmetologia stosowana lub produkt kosmetyczny specjalizacje: pielęgnacja stóp – podstawy podologii, stylizacja paznokci, modelowanie (trzy najlepiej zdane przedmioty z części pisemnej egzaminu
maturalnego)
 sport I specjalność sporty walki: instruktor z samoobrony, trener przygotowania motorycznego w sportach walki, instruktor z MMA/taekwondo/zapasów; specjalność piłka nożna: instruktor piłki nożnej, trener piłki nożnej specjalność e-sport (trzy najlepiej zdane przedmioty z części pisemnej egzaminu
maturalnego)
 terapia zajęciowa I 12 przedmiotów kierunkowych rozszerzających spośród następujących: sport osób z niepełnosprawnością, turystyka i rekreacja
osób z niepełnosprawnością, terapie rozwijające, gry i zabawy terapeutyczne, terapia ręki, terapia plastyczna, protetyka i ortotetyka, wyroby medyczne, choreoterapia, muzykoterapia, komunikacja alternatywna i wspomagająca, język migowy, terapia mowy dzieci, terapia mowy dorosłych, korekcja
i kompensacja defektów ciała, proces pielęgnacji, elementy kinezyterapii, elementy fizykoterapii i masażu, hipoterapia, dogoterapia, świadomość ciała, joga, diagnoza funkcjonalna indywidualna, diagnostyka funkcjonalna rodzinna i środowiskowa, nowoczesne technologie terapii zajęciowej (trzy najlepiej
zdane przedmioty z części pisemnej egzaminu maturalnego)
 trener personalny I (trzy najlepiej zdane przedmioty z części pisemnej egzaminu maturalnego)
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 turystyka i rekreacja I specjalności: instruktor rekreacji ruchowej: fitness
nowoczesne formy gimnastyczne, pilates, fitness ćwiczenia siłowe, kinezygerontoprofilaktyka, tenisa, survivalu, samoobrony, narciarstwa zjazdowego, windsurfingu /żeglarstwa deskowego/, snowbordu hotelarstwo, event
manager TiR, pilotaż wycieczek (trzy najlepiej zdane przedmioty z części pisemnej egzaminu maturalnego)
 wychowanie fizyczne III specjalność wychowanie fizyczne w służbach
mundurowych; instruktor sportu: koszykówki, piłki ręcznej, piłki siatkowej,
pływania, kulturystyki, dietetyki w sporcie; instruktor rekreacji ruchowej: fitness nowoczesne formy gimnastyczne, pilates, fitness ćwiczenia siłowe, kinezygerontoprofilaktyka, tenisa, survivalu, samoobrony, narciarstwa zjazdowego, windsurfingu /żeglarstwa deskowego/, snowboardu korektywa
i kompensacja (trzy najlepiej zdane przedmioty z części pisemnej egzaminu maturalnego)

Akademia Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu
51-612 Wrocław,
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
tel. 71 347 31 14, fax 71 347 31 81
Rekrutacja: tel. 71 347 30 00
www.awf.wroc.pl
uwaga: na wszystkie kierunki studiów wymagane aktualne zaświadczenie lekarza
medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania
w serwisie IRK)
uwaga: na wszystkie kierunki za międzynarodowe certyfikaty językowe przyznawane są punkty dodatkowe, w przypadku I stopnia za certyfikaty na poziomie B2,
w przypadku studiów II stopnia na poziomie C1, ponadto na studiach I stopnia dodatkowe punkty otrzymują laureaci i finaliści olimpiad, a na kierunkach Sport i Wychowanie Fizyczne dodatkowe punkty otrzymują osoby posiadające I, mistrzowską lub mistrzowską międzynarodową klasę sportową
uwaga: rekrutacja na wszystkie kierunki również w języku angielskim
Wydział Fizjoterapii
 fizjoterapia M, Mn (jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka, chemia, matematyka)
 kosmetologia III, IzIIz (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka)
 terapia zajęciowa I, In (jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka,
matematyka)
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
 sport III, IzIIz specjalności: trenerska, menedżer sportu (trzy przedmioty spośród: język polski, język obcy, matematyka, fizyka, biologia, chemia,
geografia, historia)
 turystyka i rekreacja III, IzIIz (trzy przedmioty spośród: język polski,
język obcy, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, historia)
 wychowanie fizyczne III, IzIIz (trzy przedmioty spośród: język polski,
język obcy, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, historia)
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uczelnie
MORSKIE
Akademie morskie to publiczne uczelnie techniczne nadzorowane przez Ministerstwo Infrastruktury. Te specjalistyczne, resortowe szkoły kształcą kadry dla potrzeb gospodarki morskiej Polski i Unii Europejskiej.

Uniwersytet Morski w Gdyni
81-225 Gdynia, ul. Morska 81-87
www.umg.edu.pl
e-mail: promocja@umg.edu.pl
Ogólne zasady przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:
• wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym;
• wynik pisemnego egzaminu maturalnego z wybranego przez kandydata przedmiotu spośród matematyki, fizyki z astronomią, chemii, geografii, biologii lub informatyki zdawanego na poziomie rozszerzonym;
• wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (angielski
lub niemiecki lub francuski lub rosyjski lub włoski lub hiszpański) na poziomie podstawowym;
• wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (angielski
lub niemiecki lub francuski lub rosyjski lub włoski lub hiszpański) na poziomie rozszerzonym.
UWAGA:
• Morskie świadectwo zdrowia*) zdrowia tylko na specjalność morską na Wydział
Nawigacyjny.
• Kandydaci na Wydział Mechaniczny obowiązkowo dostarczają zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy, które uprawnia do studiowania
(w tym odbywania praktyk*) – kandydaci na studia I stopnia.
• Kserokopię ważnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu) lub oryginał ważnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych *) – tylko na kierunek Nauki o Jakości.
• Koszty badań lekarskich potrzebnych do uzyskania morskiego świadectwa zdrowia,
uzyskanie książeczki zdrowia i orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
zaświadczenia od lekarza medycyny pracy pokrywają kandydaci.
*) dostarczane w terminie ustalonym przez dziekana wydziału.
Wydział Elektryczny
www.we.umg.edu.pl
 elektronika i telekomunikacja III specjalności: elektronika morska /spec.
morska/, systemy i sieci teleinformatyczne /spec. lądowa/ (matematyka P, język obcy nowożytny P i R /do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski,
hiszpański, włoski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia i informatyka)
 elektronika i telekomunikacja InIIn specjalności: elektronika morska
/spec. morska/, systemy i sieci teleinformatyczne /spec. lądowa/ (matematyka P, język obcy nowożytny P i R / do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: matematyka, fizyka
z astronomią, chemia, geografia, biologia i informatyka)
 elektrotechnika III specjalności: elektroautomatyka okrętowa /spec.
morska/, komputerowe systemy sterowania /spec. lądowa/ (matematyka P,
język obcy nowożytny P i R /do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski,
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hiszpański, włoski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia i informatyka)
 elektrotechnika InIIn specjalności: elektroautomatyka okrętowa /spec.
lądowa/, komputerowe systemy sterowania /spec. lądowa/ (matematyka P,
język obcy nowożytny P i R /do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski,
hiszpański, włoski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia i informatyka)
 informatyka I specjalności: aplikacje Internetu rzeczy, aplikacje internetowe
i mobilne (matematyka P, język obcy nowożytny P i R /do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród:
matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia i informatyka)
Wydział Mechaniczny
www.wm.umg.edu.pl
 mechanika i budowa maszyn III specjalności: eksploatacja siłowni okrętowych i obiektów oceanotechnicznych /spec. morska/, eksploatacja siłowni
okrętowych i obiektów oceanotechnicznych /spec. morska, płatna, realizowana w języku angielskim/, technologia remontów urządzeń okrętowych
i portowych /spec. lądowa/, inżynieria eksploatacji instalacji /spec. lądowa/,
inżynieria produkcji /spec. lądowa/ (matematyka P, język obcy nowożytny P i R
/do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia,
biologia i informatyka)
 mechanika i budowa maszyn InIIn specjalności: eksploatacja siłowni
okrętowych i obiektów oceanotechnicznych /spec. morska/, eksploatacja siłowni okrętowych i obiektów oceanotechnicznych /spec. morska, płatna, realizowana w języku angielskim/, technologia remontów urządzeń okrętowych
i portowych /spec. lądowa/, inżynieria eksploatacji instalacji /spec. lądowa/,
inżynieria produkcji /spec. lądowa/ (matematyka P, język obcy nowożytny P i R
/do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia,
biologia i informatyka)
Wydział Nawigacyjny
www.wn.umg.edu.pl
 nawigacja III specjalność: transport morski (matematyka P, język obcy nowożytny P i R /do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański,
włoski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia i informatyka)
 nawigacja InII specjalność: transport morski (matematyka P, język obcy nowożytny P i R /do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański,
włoski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia i informatyka)
 transport IIIn, InIIn specjalności: transport i logistyka, eksploatacja systemów transportowych (matematyka P, język obcy nowożytny P i R /do wyboru:
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski/ oraz jeden przedmiot
/R/ spośród: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia i informatyka)
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Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
www.wznj.umg.edu.pl
 nauki o jakości III, InIIn specjalności: menedżer produktu, zarządzanie jakością towarów, usługi żywieniowe i dietetyka (matematyka P, język obcy nowożytny P i R /do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski,
hiszpański, włoski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród: matematyka, fizyka
z astronomią, chemia, geografia, biologia i informatyka)
 zarządzanie III, InIIn specjalności: systemy transportowe i logistyczne, turystyka i hotelarstwo, informatyka gospodarcza, ekonomia menedżerska (matematyka P, język obcy nowożytny P i R /do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski/ oraz jeden przedmiot /R/ spośród:
matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia i informatyka)
 zarządzanie InaIIna studia w języku angielskim; specjalność: Maritime
Economics and Logistics (szczegółowe informacje dostępne na uczelni)

Akademia Morska w Szczecinie
70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2
tel. 91 48 09 400 – Centrala
www.am.szczecin.pl
www.rekrutacja.am.szczecin.pl
e-mail: am@am.szczecin.pl
Ogólne zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne:
1. Kryterium rekrutacyjnym dla studiów I stopnia są wyniki egzaminu maturalnego
z części pisemnej z następujących przedmiotów: matematyka P, język polski
P, język obcy P, chemia R, fizyka R lub fizyka i astronomia R, geografia R, informatyka R, matematyka R dla kierunku Zarządzanie: matematyka P, język polski
P, język obcy P, wiedza o społeczeństwie R, geografia R, informatyka R, matematyka R,.
2. Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena ukończenia
studiów I stopnia. 3. Dodatkowe formy rekrutacji obowiązują kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunku nawigacja, żegluga śródlądowa, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika (kierunki objęte Konwencją STCW
– praca we flocie handlowej na stanowiskach oficerskich):
• spełnienie wymagań do uzyskania, bądź posiadanie ważnego międzynarodowego
świadectwa zdrowia marynarza (kandydaci, którzy go nie posiadają, będą skierowani w trakcie postępowania rekrutacyjnego na obowiązkowe badania lekarskie)
• praktyka przygotowawcza w okresie wakacji – odbywa się w Ośrodku Szkoleniowym
Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie.
• w przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim kandydatów obowiązuje
test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci, którzy:
• przedłożyli certyfikat – Cambridge First Certificate lub równoważny,
• ukończyli szkołę średnią, w której językiem wykładowym był język angielski,
• ukończyli inne studia prowadzone w języku angielskim,
• zdali język angielski w trakcie egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym,
• posiadają ocenę co najmniej dobrą uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego w ramach studiów ukończonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
oraz kandydaci, dla których język angielski jest językiem ojczystym.

 teleinformatyka I specjalności: eksploatacja systemów łączności, projektowanie systemów łączności (matematyka P, język polski P, język obcy P, chemia
R, fizyka R lub fizyka i astronomia R, geografia R, informatyka R, matematyka R)
uwaga: studia planowane do uruchomienia
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
 logistyka I, In specjalności: logistyka przedsiębiorstw, logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym, logistyka turystyki wodnej, logistyka metropolitalna (matematyka P, język polski P, język obcy P, chemia R, fizyka R lub fizyka i astronomia R, geografia R, informatyka R,
matematyka R)
 transport III, InIIn specjalności: eksploatacja portów i floty morskiej,
żegluga śródlądowa, logistyka transportu zintegrowanego, eksploatacja
terminali kontenerowych (matematyka P, język polski P, język obcy P, chemia
R, fizyka R lub fizyka i astronomia R, geografia R, informatyka R, matematyka
R)
 zarządzanie I, In specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacja i zarządzanie w gospodarce morskiej (matematyka P, język polski P, język obcy P, wiedza o społeczeństwie R, geografia R, informatyka R, matematyka R)
 zarządzanie i inżynieria produkcji III, InIIn specjalności: zarządzanie jakością produkcji i usług, zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach, zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi (matematyka P, język polski P, język obcy P, chemia R, fizyka R lub fizyka i astronomia R,
geografia R, informatyka R, matematyka R)
Wydział Mechaniczny
 inżynieria eksploatacji I specjalności: pojazdy jednośladowe, hybrydowe
układy napędowe, silniki spalinowe małych mocy (matematyka P, język pol-

Szczegóły dotyczące rekrutacji do Akademii Morskiej w Szczecinie oraz specjalności
na poszczególnych kierunkach studiów są dostępne na stronie www.rekrutacja.am.szczecin.pl
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 informatyka I, In specjalności: informatyka morska, programowanie systemów informatycznych, programowanie systemów multimedialnych (matematyka P, język polski P, język obcy P, chemia R, fizyka R lub fizyka i astronomia R, geografia R, informatyka R, matematyka R)

megabaza.perspektywy.pl
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ski P, język obcy P, chemia R, fizyka R lub fizyka i astronomia R, geografia R, informatyka R, matematyka R)
inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe I specjalności: eksploatacja siłowni wiatrowych, diagnostyka systemów przemysłowych
(matematyka P, język polski P, język obcy P, chemia R, fizyka R lub fizyka i astronomia R, geografia R, informatyka R, matematyka R)
mechanika i budowa maszyn III specjalności: eksploatacja siłowni okrętowych /kierunki dyplomowania: układy napędowe z silnikami tłokowymi, napędy turbinowe, eksploatacja zbiornikowców i chemikaliowców, eksploatacja gazowców, komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową/,
diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych, eksploatacja siłowni
okrętowych i jachtów motorowych, techniki chłodnicze i klimatyzacja, techniki i technologie recyklingu diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych (matematyka P, język polski P, język obcy P, chemia R, fizyka R lub fizyka i astronomia R, geografia R, informatyka R, matematyka R wymagania dodatkowe:
posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza lub obowiązkowe badania lekarskie w trakcie postępowania rekrutacyjnego oraz zaliczenie praktyki przygotowawczej /szczegółowe informacje na uczelni/)
mechanika i budowa maszyn InIIn specjalność: eksploatacja siłowni
okrętowych kierunki dyplomowania: układy napędowe z silnikami tłokowymi, napędy turbinowe, eksploatacja zbiornikowców i chemikaliowców, eksploatacja gazowców, komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową
(matematyka P, język polski P, język obcy P, chemia R, fizyka R lub fizyka i astronomia R, geografia R, informatyka R, matematyka R wymagania dodatkowe: posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza lub obowiązkowe badania lekarskie w trakcie postępowania rekrutacyjnego oraz
zaliczenie praktyki przygotowawczej /szczegółowe informacje na uczelni/)
mechanika i budowa maszyn IaIIa studia w języku angielskim; specjalność: eksploatacja siłowni okrętowych (matematyka P, język polski P, język
obcy P, chemia R, fizyka R lub fizyka i astronomia R, geografia R, informatyka R,
matematyka R obowiązuje test z języka angielskiego z testu są zwolnieni kandydaci, dla których angielski jest językiem ojczystym, którzy przedłożyli certyfikat Cambridge First Certificate, ukończyli studia I st. w języku angielskim, posiadają ocenę co najmniej dobrą uzyskaną na egzaminie końcowym z języka
angielskiego w ramach studiów I st.)

Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
 mechatronika I specjalności: elektroautomatyka okrętowa, mechatronika
systemów energetycznych, mechatronika i elektrotechnika przemysłowa
część zajęć z wybranych przedmiotów może odbywać się w formie e-learningu (matematyka P, język polski P, język obcy P, chemia R, fizyka R lub fizyka
i astronomia R, geografia R, informatyka R, matematyka R wymagania dodatkowe: posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza lub
obowiązkowe badania lekarskie w trakcie postępowania rekrutacyjnego oraz zaliczenie praktyki przygotowawczej /szczegółowe informacje na uczelni/)
 mechatronika In specjalność: mechatronika i elektrotechnika przemysłowa część zajęć z wybranych przedmiotów może odbywać się w formie e-learningu (matematyka P, język polski P, język obcy P, chemia R, fizyka R lub fizyka
i astronomia R, geografia R, informatyka R, matematyka R wymagania dodatkowe: posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza lub
obowiązkowe badania lekarskie w trakcie postępowania rekrutacyjnego oraz zaliczenie praktyki przygotowawczej /szczegółowe informacje na uczelni/)











fizyka i astronomia R, geografia R, informatyka R, matematyka R wymagania dodatkowe: posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza lub obowiązkowe badania lekarskie w trakcie postępowania rekrutacyjnego
oraz zaliczenie praktyki przygotowawczej /szczegółowe informacje na uczelni/)
Navigation Ia studia w języku angielskim; specjalność: transport morski
(matematyka P, język polski P, język obcy P, chemia R, fizyka R lub fizyka i astronomia R, geografia R, informatyka R, matematyka R wymagania dodatkowe: posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza lub obowiązkowe badania lekarskie w trakcie postępowania rekrutacyjnego oraz
zaliczenie praktyki przygotowawczej /szczegółowe informacje na uczelni/ obowiązuje test z języka angielskiego z testu są zwolnieni kandydaci, dla których
angielski jest językiem ojczystym, którzy przedłożyli certyfikat Cambridge First
Certificate, ukończyli studia I st. w języku angielskim, posiadają ocenę co najmniej dobrą uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego w ramach
studiów I st.)
nawigacja III specjalności: transport morski, połowy morskie, inżynieria
ruchu morskiego, pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne, ratownictwo, morskie systemy informatyczne, eksploatacja jednostek pływających offshore, transport morski i śródlądowy, górnictwo morskie, żeglarstwo morskie (matematyka P, język polski P, język obcy P, chemia R, fizyka R lub
fizyka i astronomia R, geografia R, informatyka R, matematyka R wymagania dodatkowe: posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza lub obowiązkowe badania lekarskie w trakcie postępowania rekrutacyjnego
oraz zaliczenie praktyki przygotowawczej /szczegółowe informacje na uczelni/)
nawigacja InIIn specjalność: transport morski (matematyka P, język polski
P, język obcy P, chemia R, fizyka R lub fizyka i astronomia R, geografia R, informatyka R, matematyka R, wymagania dodatkowe: posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza lub obowiązkowe badania lekarskie
w trakcie postępowania rekrutacyjnego oraz zaliczenie praktyki przygotowawczej /szczegółowe informacje na uczelni/)
oceanotechnika III specjalności: projektowanie i budowa okrętów, projektowanie i budowa jachtów (matematyka P, język polski P, język obcy P, chemia R, fizyka R lub fizyka i astronomia R, geografia R, informatyka R, matematyka R)
żegluga śródlądowa I specjalności: eksploatacja jednostek morskich i śródlądowych, zarządzanie w żegludze śródlądowej (matematyka P, język polski P,
język obcy P, chemia R, fizyka R lub fizyka i astronomia R, geografia R, informatyka R, matematyka R wymagania dodatkowe: posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza lub obowiązkowe badania lekarskie w trakcie postępowania rekrutacyjnego oraz zaliczenie praktyki przygotowawczej
/szczegółowe informacje na uczelni/)

Wydział Nawigacyjny
 geodezja i kartografia I, In specjalność: geoinformatyka, hydrografia
(matematyka P, język polski P, język obcy P, chemia R, fizyka R lub fizyka i astronomia R, geografia R, informatyka R, matematyka R)
 inżynieria transportu I specjalności: technologie i systemy nawigacyjne, inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego, technologie systemów bezzałogowych (matematyka P, język polski P, język obcy P, chemia R, fizyka R lub
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uczelnie
WOJSKOWE
System wyższego szkolnictwa wojskowego obejmuje pięć uczelni wojskowych, stanowiąc integralną część potencjału Sił Zbrojnych RP, a jednocześnie istotny element krajowego i europejskiego systemu edukacji i nauki.
Uczelnie wojskowe są pełnoprawnymi uczestnikami powszechnego systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Ich działalność jest zgodna z regułami obowiązującymi pozostałe uczelnie w zakresie kształcenia, doskonalenia zawodowego oraz badań naukowych.
Wysoka pozycja na rynku edukacyjnym i naukowym, atrakcyjność i aktualność przekazywanej wiedzy, prowadzenie unikalnych w szkolnictwie
wyższym kierunków studiów i specjalności, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa oraz nowych technologii stanowi
o atutach uczelni wojskowych. Na uwagę zasługują takie kierunki jak: bezpieczeństwo narodowe, automatyka i robotyka, biogospodarka, budownictwo, chemia, dowodzenie, geodezja i kartografia, informatyka, inżynieria kosmiczna i satelitarna, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, logistyka,
lotnictwo i kosmonautyka, obronność, nawigacja, systemy informacyjne w bezpieczeństwie oraz wojsko w systemie służb publicznych.
Prowadzone w ostatnich latach rekrutacje potwierdzają, że uczelnie wojskowe są cenionym miejscem studiowania i cieszą się niesłabnącym
zainteresowaniem.
W uczelniach wojskowych realizowane są studia licencjackie/inżynierskie i magisterskie oraz jednolite studia magisterskie (wyłącznie dla kandydatów na żołnierzy zawodowych), studia podyplomowe i kursy dokształcające.

Lotnicza Akademia Wojskowa
08-521 Dęblin
ul. Dywizjonu 303 nr 35
www.law.mil.pl
Biuro Obsługi Studentów
tel. 261 517 733
e-mail: rekrutacja@law.mil.pl
www.facebook.com/lawdeblin
www.instagram.com/law_deblin
www.youtube.com/c/LAWDeblin
REKRUTACJA NA STUDIA WOJSKOWE
Studia wojskowe są przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Absolwent studiów promowany jest na pierwszy stopień oficerski – podporucznika.
KROK 1 – WNIOSKI
Składanie wniosków o powołanie do służby kandydackiej rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego i trwa do 31 marca 2022 r. Zgłoszenia kandydatów na studia wojskowe są przyjmowane w trybie rejestracji internetowej na irk.law.mil.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
KROK 2 – Badania lekarskie
Badania psychologiczne realizowane w wojskowych pracowniach psychologicznych
oraz badania w Wojskowej Komisji Lotniczo Lekarskiej w Warszawie. Zakończone
są określeniem zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz kategorii zdrowia
w nadanej przez komisję specjalności wojskowej.
Badania są bezpłatne!
KROK 3 – Analiza wyników
analiza ocen ze świadectwa dojrzałości: matematyka, fizyka, język angielski, test
znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego.
KROK 4 – Egzamin ze sprawności fizycznej
Kobiety: zwis na giętych ramionach, bieg zygzakiem (koperta)
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Mężczyźni: podciąganie na drążku, bieg wahadłowy 10x10 m
KROK 5 – Rozmowa kwalifikacyjna
podczas rozmowy sprawdzamy ogólny zakres wiedzy o lotnictwie oraz predyspozycje
do pełnienia służby wojskowej,
dodatkowe punkty można uzyskać m.in. za licencję pilota, skoki ze spadochronu,
ukończenie liceum lotniczego czy klasy o profilu mundurowym.
KROK 6 – Szkolenie sprawdzające do pełnienia służby na stanowiskach pilotów
szkolenie sprawdzające przeznaczone jest wyłącznie dla kandydatów ubiegających
się o przyjęcie na specjalność wojskową w grupie osobowej pilotów i prowadzone jest
na urządzeniu symulacji lotu „Selekcjoner”, jeśli nigdy wcześniej nie latałeś, nie martw
się! Podczas szkolenia sprawdzamy Twoje predyspozycje do bycia pilotem.
REKRUTACJA NA STUDIA CYWILNE
– założenie konta w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
– wypełnienie wszystkich wymaganych pól dotyczących danych osobowych
– dokonanie wyboru kierunku (lub kierunków) studiów
– wprowadzenie wyników matury na koncie w IRK niezwłocznie po ich otrzymaniu
– dokonanie opłaty rekrutacyjnej
– dostarczenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów
(po otrzymaniu informacji o wstępnym zakwalifikowaniu na wybrany kierunek).
Studia cywilne
 bezpieczeństwo narodowe III, InIIn studia 3-letnie licencjackie;
specjalności: ochrona portu lotniczego, zarządzanie bezpieczeństwem
w lotnictwie, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym, bezpieczeństwo w transporcie lotniczym,
cyberbezpieczeństwo w lotnictwie, bezpieczeństwo portów lotniczych,
bezzałogowe statki powietrzne w nowoczesnych zawodach gospodarki,
lider-przywódca zawodów trudnych i niebezpiecznych (język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, informatyka, fizyka, chemia, WOS, geografia)
 logistyka III, InIIn specjalności: logistyka lotnictwa, zarządzanie obsługą na lotnisku, logistyka wojskowa, transport lotniczy (język obcy nowo-
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żytny oraz jeden przedmiot do wyboru: język polski, matematyka, WOS, geografia, historia)
 lotnictwo i kosmonautyka III studia 3,5-letnie inżynierskie; specjalności
/wybór po III semestrze/: pilotaż statków powietrznych, awionika, bezzałogowe statki powietrzne, inżynieria lotnicza (język angielski oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka)
 nawigacja III studia 3,5-letnie inżynierskie; specjalności: eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych, zarządzanie ruchem lotniczym,
globalne systemy nawigacji satelitarnej GNSS (język angielski oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka, geografia)
Studia wojskowe
 logistyka M, Mn specjalność ogólnologistyczna (uwaga: szczegółowe informacje w opisie i bezpośrednio na uczelni; 1. złożenie wymaganych dokumentów; 2. badania lekarskie; 3. konkurs świadectw: matematyka, fizyka,
język angielski /test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego/; 4. egzamin sprawności fizycznej; 5. rozmowa
kwalifikacyjna; 6. szkolenie sprawdzające do pełnienia służby na stanowiskach pilotów)
 lotnictwo i kosmonautyka M, Mn specjalności: pilotaż statku powietrznego /pilot samolotu odrzutowego, pilot samolotu transportowego, pilot
śmigłowca/, bezzałogowe statki powietrzne i wskazywania celów /pilot-operator BSP/ (uwaga: szczegółowe informacje w opisie i bezpośrednio
na uczelni; 1. złożenie wymaganych dokumentów; 2. badania lekarskie; 3. konkurs świadectw: matematyka, fizyka, język angielski /test znajomości języka
angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego/; 4. egzamin
sprawności fizycznej; 5. rozmowa kwalifikacyjna; 6. szkolenie sprawdzające
do pełnienia służby na stanowiskach pilotów)
 nawigacja M, Mn specjalności: nawigator naprowadzania, kontroler ruchu lotniczego, nawigator statku powietrznego (uwaga: szczegółowe informacje w opisie i bezpośrednio na uczelni; 1. złożenie wymaganych dokumentów; 2. badania lekarskie; 3. konkurs świadectw: matematyka, fizyka,
język angielski /test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego/; 4. egzamin sprawności fizycznej; 5. rozmowa
kwalifikacyjna; 6. szkolenie sprawdzające do pełnienia służby na stanowiskach pilotów)

Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte
w Gdyni
www.amw.gdynia.pl
STUDIA WOJSKOWE:
Dział Planowania i Organizacji Kształcenia
tel. 261 262 519, 261 262 590, 261 262 712
e-mail: rekrutacja@amw.gdynia.pl
STUDIA CYWILNE:
Dziekanat Wydziału Dowodzenia
i Operacji Morskich
tel. 261 262 923
e-mail: rekrutacja.wdiom@amw.gdynia.pl
Zasady rekrutacji na studia wojskowe:
– konkurs świadectw dojrzałości: wynik egzaminu maturalnego z matematyki i języka angielskiego oraz dodatkowo: informatyki, fizyki i geografii zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (więcej punktów za R),
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– test sprawności fizycznej – dwie dyscypliny sportowe – bieg wahadłowy 10x10
i podciąganie na drążku (mężczyźni) oraz bieg zygzakiem i zwis na ugiętych ramionach – (kobiety),
– test z języka angielskiego (opcja dla osób, które nie posiadają oceny z tego przedmiotu na świadectwie dojrzałości),
– rozmowa kwalifikacyjna.
Ogólne zasady rekrutacji na studia cywilne:
studia stacjonarne:
– konkurs świadectw dojrzałości przy obliczaniu wskaźnika rekrutacyjnego bierze się
pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z wymaganego przedmiotu z poziomu
podstawowego lub rozszerzonego wyższy współczynnik dla R.
studia niestacjonarne:
– wg kolejności składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc
Studia Wojskowe
 informatyka I (P lub R – matematyka, język angielski, dodatkowo informatyka
/więcej punktów za R/; test sprawności fizycznej; test z języka angielskiego /opcja
dla osób, które nie posiadają oceny z tego przedmiotu na świadectwie dojrzałości/; rozmowa kwalifikacyjna)
 mechanika i budowa maszyn III specjalność: eksploatacja siłowni
okrętowych (P lub R – matematyka, język angielski, dodatkowo fizyka /więcej
punktów za R/; test sprawności fizycznej test z języka angielskiego /opcja dla
osób, które nie posiadają oceny z tego przedmiotu na świadectwie dojrzałości/;
rozmowa kwalifikacyjna)
 mechatronika III specjalności: prace podwodne, eksploatacja systemów
uzbrojenia morskiego (P lub R – matematyka, język angielski, dodatkowo fizyka /więcej punktów za R/; test sprawności fizycznej; test z języka angielskiego
/opcja dla osób, które nie posiadają oceny z tego przedmiotu na świadectwie dojrzałości/; rozmowa kwalifikacyjna)
 nawigacja III specjalność: eksploatacja okrętowych systemów pokładowych (P lub R – matematyka, język angielski, dodatkowo geografia /więcej punktów za R/; test sprawności fizycznej; test z języka angielskiego /opcja dla osób,
które nie posiadają oceny z tego przedmiotu na świadectwie dojrzałości/; rozmowa kwalifikacyjna)
 systemy informacyjne w bezpieczeństwie III specjalność: cyberbezpieczeństwo (P lub R – matematyka, język angielski, dodatkowo informatyka
/więcej punktów za R/; test sprawności fizycznej; test z języka angielskiego /opcja
dla osób, które nie posiadają oceny z tego przedmiotu na świadectwie dojrzałości/; rozmowa kwalifikacyjna)
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
– Studia Cywilne
 bezpieczeństwo narodowe III specjalności: bezpieczeństwo morskie
państwa, bezpieczeństwo publiczne /specjalność obejmująca program szkolenia podstawowego dla kandydatów do służby w Policji/ (historia, geografia,
język angielski)
 bezpieczeństwo narodowe InIIz (złożenie wymaganych dokumentów – wg
kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc)
 bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce I specjalności: bezpieczeństwo procesów logistycznych i bezpieczeństwo łańcuchów dostaw
(historia, geografia, język angielski)
 bezpieczeństwo wewnętrzne III specjalności: kryminalistyka i detektywistyka, zarządzanie kryzysowe, administracja bezpieczeństwa i porządku
publicznego /specjalność obejmująca program szkolenia podstawowego dla
kandydatów do służby w Policji/ (historia, geografia, język angielski)
 bezpieczeństwo wewnętrzne InIIz (złożenie wymaganych dokumentów
– wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc)
 systemy informacyjne w bezpieczeństwie III specjalności: analiza danych oraz cyberbezpieczeństwo (historia, geografia, język angielski)
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Wydział Mechaniczno-Elektryczny
– Studia Cywilne
 automatyka i robotyka III specjalności: elektroautomatyka okrętowa,
informatyka stosowana (matematyka, język obcy nowożytny)
 automatyka i robotyka IzIIn (złożenie wymaganych dokumentów – wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc)
 informatyka I specjalności: programowanie aplikacji użytkowych, programowanie robotów mobilnych, sieci komputerowe, biznesowe systemy informatyczne (matematyka, język obcy nowożytny)
 informatyka In (złożenie wymaganych dokumentów – wg kolejności zgłoszeń
do wyczerpania limitu miejsc)
 mechanika i budowa maszyn III specjalności: eksploatacja siłowni okrętowych, inżynierskie zastosowanie komputerów (matematyka, język obcy nowożytny)
 mechanika i budowa maszyn InIIn (złożenie wymaganych dokumentów
– wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc)
 mechatronika III specjalności: inżynieria bezpieczeństwa technicznego,
eksploatacja systemów mechatronicznych, techniki komputerowe w mechatronice (matematyka, język obcy nowożytny)
 mechatronika InIIn (złożenie wymaganych dokumentów – wg kolejności
zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc)
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
– Studia Cywilne
 pedagogika III specjalności: resocjalizacja z wychowaniem przez sport,
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny (język polski,
WOS, język obcy nowożytny)
 pedagogika InIIn (złożenie wymaganych dokumentów – wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M (język polski, WOS, język
obcy nowożytny)
 stosunki międzynarodowe III specjalność: dyplomacja (historia, WOS albo geografia, język obcy nowożytny)
 wojsko w systemie służb publicznych I, In specjalności: zarządzanie
kapitałem ludzkim w środowisku wojskowy, wojska obrony terytorialnej,
administracja służb mundurowych (WOS, historia, język obcy nowożytny)
 zarządzanie kapitałem ludzkim I (język polski, WOS, język obcy nowożytny)
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
– Studia Cywilne
 hydrografia morska I (matematyka, język obcy nowożytny); uwaga: studia
międzyuczelniane rekrutacja realizowana tylko przez Uniwersytet Gdański
 nawigacja III specjalności: hydrografia i systemy informacji przestrzennej,
nawigacja i zarządzanie bezpieczeństwem morskim, nadzór i zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich, nawigacyjna obsługa sektora offshore, eksploatacja statku morskiego (matematyka, język obcy nowożytny)
 nawigacja InIIn (złożenie wymaganych dokumentów – wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc)

Akademia Sztuki Wojennej
w Warszawie
00-910 Warszawa,
al. gen. A. Chruściela 103
www.rekrutacja.akademia.mil.pl
www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/student-kontakt/
www.wojsko-polskie.pl/aszwoj
Masz problem z rejestracją online?
e-mail: support@akademia.mil.pl
tel. 261 813 063
REKRUTACJA NA STUDIA CYWILNE:
Studia I i II stopnia
tel. 261 813 137 lub 261 813 189
e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl
godz. 8.00-15.00 pn-pt
DZIEKANAT
tel. 261 814 113
uwaga: prezentowana oferta studiów dotyczy rekrutacji na rok akademicki 2021-2022.
uwaga: zasady przyjęć na studia na rok akademicki 2022-2023 będą dostępne
bezpośrednio na stronie uczelni.
OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI:
Rekrutacja na studia odbywa się w systemie elektronicznym rekarutacja.akademia.mil.pl
Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, zaś kandydatów którzy zdali egzamin dojrzałości, na podstawie
wyników tego egzaminu.
Studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, jednolite studia magisterskie
Ważne:
1. Wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego
2. Wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą
osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów
Przygotuj:
1. Dowód osobisty
2. Świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej
3. Aktualne kolorowe zdjęcie w formacie JPG, JPEG o wymiarach 232x291 pikseli (+/100 px) i rozdzielczości 300 dpi
 administracja III, InIIn specjalności: nowe technologie w administracji; administracja wojskowa; administracja urzędnicza (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka)
 bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo III, InIIn
specjalności: zarzadzanie bezpieczeństwem informacyjnym; zarzadzanie
cyberbezpieczeństwem (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród:
geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka)
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uczelnie wojskowe
 bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja III, InIIn specjalności: bezpieczeństwo obszaru eurozazjatyckiego; dyplomacja i komunikacja polityczna; analityka i prognostyka (język obcy nowożytny oraz dwa
przedmioty spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka)
 bezpieczeństwo narodowe III, InIIn specjalności: obrona narodowa; bezpieczeństwo społeczne; analityka i prognostyka zagrożeń bezpieczeństwa (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, język polski)
 bezpieczeństwo wewnętrzne III, InIIn specjalności: bezpieczeństwo powszechne; bezpieczeństwo publiczne; bezpieczeństwo kryzysowe (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: geografia, historia,
WOS, matematyka, informatyka)
 dowodzenie I, In specjalności: planowanie i organizacja działań wojsk
obrony terytorialnej; praca analityczno-sztabowa (język obcy nowożytny
oraz dwa przedmioty spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, język polski)
 logistyka III, InIIn specjalności: logistyka w sytuacjach kryzysowych;
transport; logistyka wojskowa; rachunek ekonomiczny w logistyce; logistyka przedsiębiorstwa (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród:
geografia, matematyka, informatyka, WOS)
 lotnictwo III, InIIn specjalności: organizacje lotnicze; zarządzanie ruchem lotniczym (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, język polski)
 obronność III, InIIn specjalność: obrona terytorialna; współczesne
konflikty zbrojne (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, język polski)
 prawo M specjalności: prawo bezpieczeństwa, prawo cyberprzestrzeni i nowych technologii, prawo wojskowe, prawo lotnicze i kosmiczne (język obcy
nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: informatyka, geografia, historia, matematyka, WOS)
 zarządzanie i dowodzenie III, InIIn specjalności: zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej; zarządzanie zasobami ludzkimi; zarządzanie jakością; zarządzanie systemami informacyjnymi (język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: geografia, matematyka, informatyka, WOS)

Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
w Warszawie
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax 261 839 156
www.wat.edu.pl
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE:
www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA
www.youtube.com/user/UczelniaWAT
twitter.com/WAT_edu
www.instagram.com/wat_edu
O szczegółach rekrutacji można przeczytać na stronie:
www.wojsko-polskie.pl/wat/dla-kandydatow
UWAGA:
Zasady mogą ulec zmianie po ukazaniu się zarządzenia MON – szczegóły będą
publikowane na stronie rekrutacja.wat.edu.pl

megabaza.perspektywy.pl

• rejestracja na studia wojskowe od 1 marca, zgodnie z terminem określonym
przez MON
• informacje o kierunkach i zasadach rekrutacji na studia cywilne znajdują się
w dziale UCZELNIE TECHNICZNE.
uwaga:
Jeżeli kandydat jest laureatem lub finalistą stopnia centralnego, olimpiad lub
konkursów wymienionych w stosownej uchwale Senatu WAT, otrzymuje
maksymalną liczbę, 100 pkt. rankingowych za świadectwo dojrzałości.
 budownictwo M jednolite studia magisterskie z tytułem zawodowym magistra inżyniera oraz stopniem oficerskim – podporucznika (studia dla osoby,
która: posiada obywatelstwo polskie, nie jest karana sądownie, ma ukończone 18 lat, posiada świadectwo dojrzałości, posiada zdolność fizyczną i psychiczną, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, uzyska określone w stosownym zarządzeniu MON wartości punktów
rekrutacyjnych, przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt., fizyka
– max 30 pkt., język angielski – max 20 pkt., język polski – max 5 pkt., jeżeli
kandydat jest laureatem lub finalistą stopnia centralnego, olimpiad lub konkursów wymienionych w stosownej uchwale Senatu WAT, otrzymuje maksymalną
liczbę, 100 pkt. rankingowych za świadectwo dojrzałości)
 chemia M jednolite studia magisterskie z tytułem zawodowym magistra inżyniera oraz stopniem oficerskim – podporucznika (studia dla osoby, która:
posiada obywatelstwo polskie, nie jest karana sądownie, ma ukończone 18 lat,
posiada świadectwo dojrzałości, posiada zdolność fizyczną i psychiczną, którą
orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, uzyska określone w stosownym zarządzeniu MON wartości punktów rekrutacyjnych,
przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt., chemia lub fizyka
– max 30 pkt., język angielski – max 20 pkt., język polski – max 5 pkt., jeżeli
kandydat jest laureatem lub finalistą stopnia centralnego, olimpiad lub konkursów wymienionych w stosownej uchwale Senatu WAT, otrzymuje maksymalną
liczbę, 100 pkt. rankingowych za świadectwo dojrzałości)
 elektronika i telekomunikacja M jednolite studia magisterskie z tytułem zawodowym magistra inżyniera oraz stopniem oficerskim – podporucznika (studia
dla osoby, która: posiada obywatelstwo polskie, nie jest karana sądownie, ma ukończone 18 lat, posiada świadectwo dojrzałości, posiada zdolność fizyczną i psychiczną,
którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, uzyska określone w stosownym zarządzeniu MON wartości punktów rekrutacyjnych,
przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt., fizyka – max 30 pkt., język
angielski – max 20 pkt., język polski – max 5 pkt., jeżeli kandydat jest laureatem lub
finalistą stopnia centralnego, olimpiad lub konkursów wymienionych w stosownej
uchwale Senatu WAT, otrzymuje maksymalną liczbę, 100 pkt. rankingowych za świadectwo dojrzałości)
 geodezja i kartografia M jednolite studia magisterskie z tytułem zawodowym
magistra inżyniera oraz stopniem oficerskim – podporucznika (studia dla osoby,
która: posiada obywatelstwo polskie, nie jest karana sądownie, ma ukończone 18 lat,
posiada świadectwo dojrzałości, posiada zdolność fizyczną i psychiczną, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, uzyska określone w stosownym zarządzeniu MON wartości punktów rekrutacyjnych, przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt., fizyka lub geografia – max 30 pkt.,
język angielski – max 20 pkt., język polski – max 5 pkt., jeżeli kandydat jest laureatem lub finalistą stopnia centralnego, olimpiad lub konkursów wymienionych w stosownej uchwale Senatu WAT, otrzymuje maksymalną liczbę, 100 pkt. rankingowych
za świadectwo dojrzałości)
 informatyka M jednolite studia magisterskie z tytułem zawodowym magistra
inżyniera oraz stopniem oficerskim – podporucznika (studia dla osoby, która: posiada obywatelstwo polskie, nie jest karana sądownie, ma ukończone 18 lat, posiada
świadectwo dojrzałości, posiada zdolność fizyczną i psychiczną, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, uzyska określone w stosownym zarządzeniu MON wartości punktów rekrutacyjnych, przedmioty uwzględ-
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niane: matematyka – max 45 pkt., fizyka lub informatyka – max 30 pkt., język angielski – max 20 pkt., język polski – max 5 pkt., jeżeli kandydat jest laureatem lub finalistą stopnia centralnego, olimpiad lub konkursów wymienionych w stosownej
uchwale Senatu WAT, otrzymuje maksymalną liczbę, 100 pkt. rankingowych za świadectwo dojrzałości)
 inżynieria bezpieczeństwa M jednolite studia magisterskie z tytułem zawodowym magistra inżyniera oraz stopniem oficerskim – podporucznika
(studia dla osoby, która: posiada obywatelstwo polskie, nie jest karana sądownie
ma ukończone 18 lat, posiada świadectwo dojrzałości, posiada zdolność fizyczną
i psychiczną, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie
psychologiczne, uzyska określone w stosownym zarządzeniu MON wartości punktów rekrutacyjnych, przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt., fizyka – max 30 pkt., język angielski – max 20 pkt., język polski – max 5 pkt., jeżeli
kandydat jest laureatem lub finalistą stopnia centralnego, olimpiad lub konkursów wymienionych w stosownej uchwale Senatu WAT, otrzymuje maksymalną
liczbę, 100 pkt. rankingowych za świadectwo dojrzałości)
 kryptologia i cyberbezpieczeństwo M jednolite studia magisterskie z tytułem
zawodowym magistra inżyniera oraz stopniem oficerskim – podporucznika (studia dla osoby, która: posiada obywatelstwo polskie, nie jest karana sądownie, ma
ukończone 18 lat, posiada świadectwo dojrzałości, posiada zdolność fizyczną i psychiczną, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, uzyska określone w stosownym zarządzeniu MON wartości punktów rekrutacyjnych, przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt., fizyka lub
informatyka – max 30 pkt., język angielski – max 20 pkt., język polski – max 5 pkt.,
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jeżeli kandydat jest laureatem lub finalistą stopnia centralnego, olimpiad lub konkursów wymienionych w stosownej uchwale Senatu WAT, otrzymuje maksymalną liczbę, 100 pkt. rankingowych za świadectwo dojrzałości)
logistyka M profil praktyczny jednolite studia magisterskie z tytułem zawodowym magistra inżyniera oraz stopniem oficerskim – podporucznika (studia dla
osoby, która: posiada obywatelstwo polskie nie jest karana sądownie ma ukończone 18 lat, posiada świadectwo dojrzałości, posiada zdolność fizyczną i psychiczną,
którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, uzyska określone w stosownym zarządzeniu MON wartości punktów rekrutacyjnych,
przedmioty uwzględniane: przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt., fizyka – max 30 pkt., język angielski – max 20 pkt., język polski – max 5 pkt., jeżeli
kandydat jest laureatem lub finalistą stopnia centralnego, olimpiad lub konkursów
wymienionych w stosownej uchwale Senatu WAT, otrzymuje maksymalną liczbę, 100
pkt. rankingowych za świadectwo dojrzałości)
logistyka ekonomiczna M profil praktyczny jednolite studia magisterskie
z tytułem zawodowym magistra oraz stopniem oficerskim – podporucznika
(studia dla osoby, która: posiada obywatelstwo polskie, nie jest karana sądownie,
ma ukończone 18 lat posiada świadectwo dojrzałości, posiada zdolność fizyczną
i psychiczną, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie
psychologiczne, uzyska określone w stosownym zarządzeniu MON wartości punktów rekrutacyjnych, przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt., geografia lub historia, lub WOS – max 30 pkt., język angielski – max 20 pkt., język
polski – max 5 pkt., jeżeli kandydat jest laureatem lub finalistą stopnia centralnego, olimpiad lub konkursów wymienionych w stosownej uchwale Senatu WAT,
otrzymuje maksymalną liczbę, 100 pkt. rankingowych za świadectwo dojrzałości)
lotnictwo i kosmonautyka M jednolite studia magisterskie z tytułem zawodowym magistra inżyniera oraz stopniem oficerskim – podporucznika
(studia dla osoby, która: posiada obywatelstwo polskie nie jest karana sądownie, ma ukończone 18 lat posiada świadectwo dojrzałości, posiada zdolność fizyczną i psychiczną, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, uzyska określone w stosownym zarządzeniu MON
wartości punktów rekrutacyjnych, przedmioty uwzględniane: matematyka
– max 45 pkt., fizyka – max 30 pkt., język angielski – max 20 pkt., język polski
– max 5 pkt., jeżeli kandydat jest laureatem lub finalistą stopnia centralnego,
olimpiad lub konkursów wymienionych w stosownej uchwale Senatu WAT, otrzymuje maksymalną liczbę, 100 pkt. rankingowych za świadectwo dojrzałości)
mechanika i budowa maszyn M jednolite studia magisterskie z tytułem zawodowym magistra inżyniera oraz stopniem oficerskim – podporucznika (studia
dla osoby, która: posiada obywatelstwo polskie, nie jest karana sądownie, ma ukończone 18 lat, posiada świadectwo dojrzałości, posiada zdolność fizyczną i psychiczną,
którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, uzyska określone w stosownym zarządzeniu MON wartości punktów rekrutacyjnych,
przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt., fizyka – max 30 pkt., język
angielski – max 20 pkt., język polski – max 5 pkt., jeżeli kandydat jest laureatem lub
finalistą stopnia centralnego, olimpiad lub konkursów wymienionych w stosownej
uchwale Senatu WAT, otrzymuje maksymalną liczbę, 100 pkt. rankingowych za świadectwo dojrzałości)
mechatronika M jednolite studia magisterskie z tytułem zawodowym magistra inżyniera oraz stopniem oficerskim – podporucznika (studia dla osoby,
która: posiada obywatelstwo polskie, nie jest karana sądownie, ma ukończone 18 lat, posiada świadectwo dojrzałości, posiada zdolność fizyczną i psychiczną, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, uzyska określone w stosownym zarządzeniu MON wartości punktów
rekrutacyjnych, przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt., fizyka
– max 30 pkt., język angielski – max 20 pkt., język polski – max 5 pkt., jeżeli
kandydat jest laureatem lub finalistą stopnia centralnego, olimpiad lub konkursów wymienionych w stosownej uchwale Senatu WAT, otrzymuje maksymalną
liczbę, 100 pkt. rankingowych za świadectwo dojrzałości)

perspektywy.pl

uczelnie morskie
Akademia Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusza
Kościuszki we Wrocławiu
51-147 Wrocław
ul. Czajkowskiego 109

Kancelaria: tel. 261 658 134, fax 261 658 425
Oddział Koordynacji Kształcenia i Szkolenia: tel. 261 658 162
Sekcja Rekrutacji: tel. 261 658 576, tel./fax 261 658 151
Oficer prasowy: tel. 261 658 042
www.wojsko-polskie.pl/awl
www.facebook.com/AWLWROC
e-mail: rekrutacja@awl.edu.pl, rekrutacja2@awl.edu.pl
O przyjęcie na studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w AWL może ubiegać się kandydat/ka, który/a jest:
– osobą niekarana sądownie,
– osobą posiadająca obywatelstwo polskie,
– osobą posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
– osobą w wieku co najmniej 18 lat, w dniu powołania do służby kandydackiej,
– osobą posiadająca dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia, np. świadectwo dojrzałości.
PROCES REKRUTACYJNY:
– Dokonaj rejestracji elektronicznej na stronie internetowej AWL. Dostęp do systemu IRKa znajduje się w zakładce DLA KANDYDATA. (www. wojsko-polskie.
pl/awl/rejestracja-online)
– Dostarcz do Akademii (osobiście lub za pośrednictwem poczty):
– wniosek do Rektora-Komendanta o przyjęcie na studia, wraz z kwestionariuszem
o powołanie do służby kandydackiej (do wydrukowania po rejestracji elektronicznej),
– kserokopię świadectwa dojrzałości, jeśli wydane zostało przed rokiem ubiegania
się o powołanie do służby kandydackiej,
– życiorys,
– odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia).
Termin składania wymaganych dokumentów określa zarządzenie ministra obrony narodowej w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia dla kandydatów
na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w danym roku akademickim.
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:
W dniu stawiennictwa na egzamin kandydaci składają:
– kopię świadectwa dojrzałości – oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną notarialnie – do wglądu, celem poświadczenia kopii przez uczelnię,
– informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego lub elektroniczne zaświadczenie z KRK w formacie XML wydrukowane i zapisane na informatycznym nośniku
danych, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed egzaminem wstępnym,
– potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
– zaświadczenie lekarskie o zdolności do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego wydane nie wcześniej niż 14 dni przed terminem egzaminu wstępnego,
– inne potwierdzenia kwalifikacji i umiejętności.
Następnie:
– test znajomości języka angielskiego (jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego): Poziom B1 z elementami B2.

megabaza.perspektywy.pl

Kolejne etapy:
sprawdzian sprawności fizycznej
– Konkurencje, sprawdzane podczas sprawdzianu sprawności fizycznej określa zarządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w danym roku akademickim.
rozmowa kwalifikacyjna
– Ocenia predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz motywację do pełnienia zawodowej służby
wojskowej.
– Do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują tylko kandydaci, którzy osiągnęli wymaganą minimalną liczbę punktów rekrutacyjnych ze znajomości języka angielskiego
oraz sprawdzianu sprawności fizycznej.
Szczegóły dotyczące procesu rekrutacyjnego na studia wojskowe znajdują się
w Zarządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych,
a także w sekcji DLA KANDYDATA na stronie www AWL – www.wojsko-polskie.pl/awl/studia-wojskowe
Uwaga:
– Studenci wojskowi (podchorążowie) AWL w trakcie trwania studiów otrzymują bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, specjalistyczne oporządzenie wojskowe oraz uposażenie miesięczne (żołd), które na ostatnim roku studiów wynosi około 2000 zł. Ponadto Akademia zapewnia
kompletne wyposażenie w podręczniki, opiekę lekarską, a także możliwość
korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych.
– Absolwent studiów wojskowych w AWL otrzymuje: pierwszy stopień oficerski – podporucznika, dyplom z tytułem zawodowym magistra, świadectwo
znajomości języka angielskiego (wg STANAG 6001) oraz inne świadectwa
i uprawnienia niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych następnie kierowany jest bezpośrednio do miejsca pełnienia służby na pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy plutonu.
Studia Cywilne
 bezpieczeństwo narodowe III
 informatyka I
 inżynieria bezpieczeństwa III
 logistyka I
 zarządzanie III
Studia Wojskowe
 dowodzenie M
 informatyka I
 inżynieria bezpieczeństwa I
 logistyka I
 zarządzanie I
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Szkoły
podoficerskie
Od 1 stycznia 2011 r. w Siłach Zbrojnych RP funkcjonują trzy szkoły podoficerskie: Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
w Poznaniu, Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce.
Szkoły podoficerskie szkolą:
– szeregowych zawodowych na pierwszy stopień podoficerski / kandydaci z wojska
– podoficerów zawodowych na kursach kwalifikacyjnych / kandydaci z wojska
– żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych na potrzeby korpusu podoficerskiego / kandydaci ze środowiska cywilnego
– żołnierzy rezerwy – na potrzeby korpusu podoficerskiego / kandydaci – żołnierze rezerwy
– kandydatów na podoficerów w grupie osobowej orkiestr wojskowych i zespołów estradowych / żołnierze i kandydaci ze środowiska cywilnego
– kandydatów na podoficerów na potrzeby wojsk obrony terytorialnej

ZNAJDŹ
NAJLEPSZE
STUDIA!

Szkoła Podoficerska
Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków 5
tel. 261 519 778
fax: 261 518 132
spsp.wp.mil.pl
e-mail: spspdeblin@ron.mil.pl

Największy

PORTAL

Szkoła Podoficerska
Wojsk Lądowych
w Poznaniu
60-628 Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90
tel. 261 575 070
fax 261 575 244
spwl.wp.mil.pl
e-mail: spwl@ron.mil.pl
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76-271 Ustka, Lędowo 1N
tel./fax 261 231 240
spmw.wp.mil.pl
e-mail: spmw@ron.mil.pl
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Szkoła Podoficerska
Marynarki Wojennej w Ustce

perspektywy.pl

uczelnie MSWiA i MS
Wybór Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szkoły Głównej Straży Pożarniczej w Warszawie lub Szkoły Wyższej
Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie to gwarancja nie tylko ciekawej nauki, ale także niezwykle ważnej społecznie
pracy, która słusznie nazywana jest służbą.
Szkoły wyższe podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (WSPol i SGSP) oraz Ministerstwu Sprawiedliwości (SWWS) są uczelniami publicznymi
powołanymi w celu kształcenia służb państwowych. Dawniej postrzegane jako wybitnie „męskie” szkoły tej grupy coraz chętniej wybierają kobiety.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
12-100 Szczytno
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111 tel. 47 733 59 00,
fax 47 733 54 83
www.facebook.com/wspolszczytno
www.wspol.edu.pl
e-mail: wspol@wspol.edu.pl
Uwaga:
– przyjęcie na studia do WSPol osoby cywilnej nie jest jednoznaczne z przyjęciem jej do służby w Policji,
– rejestracja kandydatów na studia jest prowadzona w systemie Internetowej
Rejestracji Kandydatów.
Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych
 bezpieczeństwo wewnętrzne III, InIIn (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, matematyka, WOS)
 kryminologia III, InIIn (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: fizyka, historia, matematyka, WOS, biologia)
 nauka o Policji I (pozytywnie zakończona procedura doboru do służby w Policji; język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: historia,
geografia, matematyka, WOS, fizyka, chemia, biologia)

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54
tel. 22 561 79 92
www.sgsp.edu.pl
Internetowa Rekrutacja Kandydatów
www.sgsp.edu.pl/rekrutacja/IRK
e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl
 bezpieczeństwo wewnętrzne III, InIIn studia licencjackie, 3-letnie,
cywilne (1. matematyka, 2. język obcy, 3. WOS, albo geografia, albo historia,
albo informatyka)
 inżynieria bezpieczeństwa III studia inżynierskie, 4-letnie, dla strażaków w służbie kandydackiej (test sprawności fizycznej oraz sprawdzian z pływania; konkurs świadectw: 1. matematyka, 2. język obcy nowożytny, 3. fizyka,
albo chemia, albo biologia, albo informatyka; wymagania wstępne: posiadanie
obywatelstwa polskiego, posiadanie co najmniej średniego wykształcenie lub średniego branżowego, niekaralność za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe,
korzystanie z pełni praw publicznych, nieprzekroczenie 25. roku życia /za wartość graniczną wieku przyjmuje się rok kalendarzowy, w którym osoba ubiegają-
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ca się o przyjęcie do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej kończy 25.
rok życia, tj. urodzona w roku 1997 lub młodsza/, złożenie zobowiązania do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu nauki przy czym
z uwagi na przepis art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2020 r. 1123, z późn. zm./, w dniu złożenia
zobowiązania do pełnienia służby po ukończeniu nauki, pełnoletność /ukończone 18 lat/, posiadanie odpowiedniej zdolności fizycznej i psychicznej)
 inżynieria bezpieczeństwa InIIn studia inżynierskie, 4-letnie, dla strażaków w służbie stałej (przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające: 1. świadectwo dojrzałości /matematyka, język obcy oraz informatyki, albo biologii, albo
fizyki, albo chemii, albo WOS/, 2. świadectwo ukończenia Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, albo Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, albo Szkoły Chorążych Pożarnictwa lub zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych z zakresu kwalifikacji Z. 22 i Z. 23 lub M. 21 i M. 22
prowadzonych przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, albo Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej, 3. dyplom potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik pożarnictwa)
 inżynieria bezpieczeństwa IIIn, InIIn studia inżynierskie, 4-letnie, cywilne (1. matematyka, 2. język obcy, 3. informatyka, albo biologia, albo
fizyka, albo chemia, albo WOS)

Szkoła Wyższa Wymiaru
Sprawiedliwości
02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 50
tel. 22 602 44 14
www.swws.edu.pl
www.facebook.com/swws.edu
e-mail: sekretariat@swws.edu.pl
Kampus mundurowy
62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 193-195
+48 62 766 95 10
e-mail: sekretariat.kalisz@swws.edu.pl
uwaga: prezentowana oferta studiów i zasady przyjęć dotyczą roku akademickiego 2021-2022.
uwaga: szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok akademicki 20222023 będą dostępne bezpośrednio na uczelni.
 penitencjarystyka I – studia dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej (szczegółowe informacje bezpośrednio na uczelni)
 penitencjarystyka In – studia dla osób cywilnych oraz funkcjonariuszy chcących kontynuować swoją edukację (warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie
w terminie wymaganych dokumentów oraz zawarcie z Uczelnią umowy o kształ-

perspektywy.pl

uczelnie morskie
cenie; kandydaci przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc; kandydaci
będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są
poza kolejnością; przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę słuchaczy)
 prawo M – profil praktyczny (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot spośród: geografia, lub historia, lub WOS, lub matematyka, lub fizyka, lub chemia, lub biologia; uwaga: wyższa waga dla poziomu rozszerzonego i dla
przedmiotu do wyboru)

Dziewczyny
na politechniki!
7 kwietnia

2022

Centralna Szkoła Państwowej
Straży Pożarnej w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul. Sabinowska 62
tel. 34 378 53 30, fax 34 378 53 32
www.cspsp.pl
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

Szkoła Aspirantów Państwowej
Straży Pożarnej w Krakowie
31-951 Kraków, os. Zgody 18
tel. 12 646 01 00, fax 12 646 01 99
www.sapsp.pl
e-mail: szkola@sapsp.pl

Szkoła Aspirantów Państwowej
Straży Pożarnej w Poznaniu

www.
w dziewczynynapolitechniki.pl
w.

61-459 Poznań, ul. Czechosłowacka 27
tel. 61 835 58 00, fax 61 830 11 91
www.sapsp.edu.pl
e-mail: szkola@sapsp.edu.pl

ROZPOCZYNA SIĘ NABÓR DO

III EDYCJI

APLIKUJ

megabaza.perspektywy.pl

PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2022

281

uczelnie
NIEPUBLICZNE
BIAŁYSTOK
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Białymstoku
15-703 Białystok, al. Jana Pawła II 91
Numer uczelni w ewidencji – 83
Wyższa Szkoła Ekonomiczna
w Białymstoku
15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 14/3
Numer uczelni w ewidencji – 77
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Białymstoku
15-472 Białystok, ul. Ciepła 40
Numer uczelni w ewidencji – 23
Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku
15-875 Białystok, ul. Krakowska 9
Numer uczelni w ewidencji – 266
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 49
Numer uczelni w ewidencji – 211

BIELSKO-BIAŁA
Bielska Wyższa Szkoła
im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Nadbrzeżna 12
Numer uczelni w ewidencji – 93

System skrótów i oznaczeń:
I – studia licencjackie lub inżynierskie I stopnia
Ia – studia licencjackie lub inżynierskie I stopnia prowadzone w języku
angielskim
III – studia licencjackie lub inżynierskie I stopnia (z możliwością
kontynuowania nauki na danym kierunku w tej samej uczelni
na studiach II stopnia)
M – studia jednolite magisterskie
Uwaga:
– przygotowany tu wykaz uczelni przygotowany został na podstawie
Ewidencji Uczelni Niepublicznych prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (stan na 27 lipca
2021 r.), informacji od uczelni oraz ich stron internetowych
– studia mogą być prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym, jak
i niestacjonarnym.
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Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, pl. M. Lutra 7
Numer uczelni w ewidencji – 119
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Sikorskiego 4
Numer uczelni w ewidencji – 126
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała, ul. Tańskiego 5
Numer uczelni w ewidencji – 67
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 81
Numer uczelni w ewidencji – 98

BRZEG
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
49-300 Brzeg, ul. Piastowska 14
Numer uczelni w ewidencji – 217

BYDGOSZCZ
Bydgoska Szkoła Wyższa
85-059 Bydgoszcz, ul. Unii Lubelskiej 4 C
Biuro Rekrutacji
tel. 52 584 10 01, kom. 697 272 000
www.bsw.edu.pl
e-mail: rekrutacja@bsw.edu.pl
Utworzona we wrześniu 2004 r.
Numer uczelni w ewidencji – 307
Rektor: prof. BSW dr Włodzimierz Majewski
kierunki:
 administracja I
 bezpieczeństwo narodowe III
 budownictwo III – studia inżynierskie
 dietetyka III
 fizjoterapia M
 kosmetologia III
 logistyka III – studia inżynierskie
 marketing cyfrowy I
 pielęgniarstwo III
 zarządzanie i inżynieria produkcji III
– studia inżynierskie
 zdrowie publiczne III

perspektywy.pl

uczelnie niepubliczne
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy
85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 55-57
Biuro Rekrutacji
tel. 500 149 149, 52 322 03 22
www.kpsw.edu.pl
e-mail: rekrutacja@kpsw.edu.pl
Utworzona w grudniu 2000 r.
Numer uczelni w ewidencji – 190
Rektor: prof. KPSW, dr Helena Czakowska
kierunki:
 administracja III
 budownictwo III – studia inżynierskie
 ekonomia III
 filologia I – specjalności:
 filologia angielska
 filologia germańska
 filologia rosyjska
 filologia hiszpańska
 finanse i rachunkowość I
 geodezja i kartografia I – studia inżynierskie
 informatyka I – studia inżynierskie
 pedagogika III
 pielęgniarstwo III
 praca socjalna I
 prawo M
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
85-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2
Numer uczelni w ewidencji – 309
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 4
Numer uczelni w ewidencji – 331

CHEŁM
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych
i Komunikacji Społecznej w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Hrubieszowska 102
Numer uczelni w ewidencji– 300

CHOJNICE
Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna
„Pomerania” w Chojnicach
89-620 Chojnice, ul. Świętopełka 10
Numer uczelni w ewidencji – 296

CHORZÓW
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
im. Karola Goduli w Chorzowie
41-506 Chorzów, ul. Racławicka 23
Numer uczelni w ewidencji – 163

megabaza.perspektywy.pl

CZĘSTOCHOWA
Akademia Polonijna w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 4/6
Numer uczelni w ewidencji – 8
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul. Nadrzeczna 7
Numer uczelni w ewidencji – 104
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul. 1 Maja 40
Numer uczelni w ewidencji – 76

DĄBROWA GÓRNICZA

Akademia WSB
w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1 c
tel. 32 295 93 00
Rekrutacja
tel. 32 295 93 10
facebook.com/wsb.dg
instagram.com/akademia.wsb
tiktok.com/@akademia.wsb
www.wsb.edu.pl
http://rekrutacja.wsb.edu.pl
e-mail: info@wsb.edu.pl
Utworzona w sierpniu 1995 r.
Numer uczelni w ewidencji – 66
Rektor: dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB
Uprawnienia habilitacyjne: 1
H – dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
Uprawnienia doktorskie: 3
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
kierunki:
 administracja I
 bezpieczeństwo narodowe III
 ekonomia I
 filologia angielska I
 filologia angielska I – od podstaw
 finanse i rachunkowość I
 fizjoterapia M
 informatyka III
 kosmetologia I
 logistyka III
 pedagogika III
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M
 ratownictwo medyczne I
 socjologia I
 stosunki międzynarodowe I
 transport III
 zarządzanie III
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Studia w j. angielskim
 Digital Marketing and Sales Management Ia
 Game and Interactive Graphic Design Ia
 International Business, Trade & Marketing Ia
 International Tourism Ia
 Mobile and Cloud Computing Ia
 Security and Continuity of IT Ia
 Data scientist
 International business
 International human resources management
 Project management
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 44
tel. 33 852 30 94
e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl
kierunki:
 bezpieczeństwo narodowe III
 informatyka I
 studia menedżerskie I
 zarządzanie i inżynieria produkcji III
Wydział Zamiejscowy w Krakowie
31-450 Kraków, ul. Ułanów 3
tel. 885 588 800
e-mail: krakow@wsb.edu.pl
kierunki:
 bezpieczeństwo narodowe I
 inżynieria zarządzania I
 zarządzanie i inżynieria produkcji I
 zarządzanie IaIIa – studia w j.angielskim
Wydział Zamiejscowy w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Polna 8
tel. 887 755 200
tel. 725 777 999
e-mail: olkusz@wsb.edu.pl

ELBLĄG
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2
Numer uczelni w ewidencji – 290

GDAŃSK
Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku
80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 25A
Numer uczelni w ewidencji – 297
Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
Numer uczelni w ewidencji – 244
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
80-208 Gdańsk, ul. Kopernika 16
Numer uczelni w ewidencji – 248

Polsko-Japońska Akademia
Technik Komputerowych
Wydziały Zamiejscowe
w Gdańsku
80-045 Gdańsk, ul. Brzegi 55
tel. 58 683 59 75
www.gdansk.pja.edu.pl
e-mail: gdansk@pja.edu.pl
Wydział Informatyki
kierunek:
 informatyka I – studia inżynierskie
Wydział Sztuki Nowych Mediów
kierunek:
 grafika I

kierunki:
 inżynieria zarządzania I
 zarządzanie I

Wyższa Szkoła Bankowa
w Gdańsku

Wydział Zamiejscowy w Żywcu
34-300 Żywiec, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
tel. 725 558 880
e-mail: zywiec@wsb.edu.pl
kierunki:
 inżynieria zarządzania I
 zarządzanie III

80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 238A
Biuro Rekrutacji
tel. 58 350 16 26
e-mail: rekrut@wsb.gda.pl
www.wsb.pl/gdansk
Numer uczelni w ewidencji – 314
Utworzona w lutym 2005 r.
Rektor: dr hab. Jan Wiśniewski, prof. WSB

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego
w Dąbrowie Górniczej
41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Kościelna 6
Numer uczelni w ewidencji – 287

Uprawnienia doktorskie: 1
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
i jakości
kierunki:
 administracja I
 bezpieczeństwo wewnętrzne III
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uczelnie niepubliczne
 dietetyka I
 filologia I – specjalności:
 amerykanistyka
 filologia angielska z j. hiszpańskim
 filologia angielska z j. norweskim
 filologia angielska z j. szwedzkim
 język angielski w biznesie
 kanadystyka
 tłumaczenia – j. angielski
 finanse i rachunkowość III
 informatyka III
 inżynieria zarządzania I
 kosmetologia I
 logistyka III
 multimedia i grafika komputerowa I
 pedagogika III
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M
 prawo w biznesie I
 prawo M
 psychologia M
 psychologia w biznesie I
 stosunki międzynarodowe I
 turystyka i rekreacja III
 zarządzanie III

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
80-850 Gdańsk, ul. Rajska 6
Numer uczelni w ewidencji – 192
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
80-239 Gdańsk, ul. Miszewskiego 12/13
Numer uczelni w ewidencji – 88

Wyższa Szkoła Zdrowia
w Gdańsku
80-335 Gdańsk, ul. Pelplińska 7
Biuro ds. Promocji i Rekrutacji
tel. 58 769 08 00/ 02/ 03/ 04
www.wsz.pl
Facebook/wyzsza. szkola. zdrowia
Instagram/wszwgdansku
e-mail: rekrutacja@wsz.pl
Numer uczelni w ewidencji – 164
Utworzona w lipcu 1999 r.
Rektor: dr n. med. Marzena Podgórska
kierunki:
 dietetyka III
 kosmetologia III
 fizjoterapia M
Studia w j. angielskim
 Cosmetology Ia
 Dietetics Ia
 Physiotherapy Ma

megabaza.perspektywy.pl

GDYNIA
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
81-303 Gdynia, ul. Kielecka 7
Numer uczelni w ewidencji – 38
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
81-365 Gdynia, ul. Armii Krajowej 46
Numer uczelni w ewidencji – 282

GNIEZNO
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
z siedzibą w Gnieźnie
62-200 Gniezno, ul. Okulickiego 3A
Numer uczelni w ewidencji– 260

GORZÓW WIELKOPOLSKI
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 25
Numer w rejestrze MNiSW – 128
Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Żeromskiego 22
Numer w rejestrze MNiSW – 268

GRUDZIĄDZ
Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
86-300 Grudziądz, ul. Legionów 57A
Numer uczelni w ewidencji – 368

INOWROCŁAW
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
im. Księcia Kazimierza Kujawskiego z siedzibą w Inowrocławiu
ul. St. Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław
Numer uczelni w ewidencji – 354

JASŁO
Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle
38-200 Jasło, ul. Na Kotlinę 8
Numer uczelni w ewidencji – 213

JÓZEFÓW
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie
05-410 Józefów, ul. Sienkiewicza 4
Numer uczelni w ewidencji – 257
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KATOWICE

Górnośląska Wyższa Szkoła
Handlowa im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach
40-659 Katowice-Piotrowice
ul. Harcerzy Września 3
Rekrutacja:
tel. 32 35 70 600
www.gwsh.pl
e-mail: rekrutacja@gwsh.pl
Utworzona w czerwcu 1994 r.
Numer uczelni w ewidencji – 36
Rektor: dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH
Uprawnienia doktorskie: 1
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
kierunki:
 administracja III
 finanse i rachunkowość I
 fizjoterapia M
 informatyka I – studia inżynierskie
 kosmetologia III
 logistyka III – studia inżynierskie
 pedagogika I
 pielęgniarstwo III
 prawo M
 psychologia M
 turystyka i rekreacja III
 zarządzanie III

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29
Numer uczelni w ewidencji – 348
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
40-555 Katowice, ul. Rolna 43
Numer uczelni w ewidencji – 286
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29
Numer uczelni w ewidencji – 288
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
40-007 Katowice, ul. Bankowa 8
Numer uczelni w ewidencji – 233

KIELCE
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
25-666 Kielce, ul. Ponurego Piwnika 49
Numer uczelni w ewidencji – 199
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
25-709 Kielce, ul. Mielczarskiego 51
Numer uczelni w ewidencji – 272
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15
Numer uczelni w ewidencji – 44
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
25-410 Kielce, ul. Staffa 7
Numer uczelni w ewidencji – 157

Wydział Zamiejscowy w Żorach
44-240 Żory, ul. Księcia Leszka 3
tel. 32 434 60 47
e-mail: dziekanat.zory@gwsh.pl

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109 A
Numer uczelni w ewidencji – 132

kierunki:
 administracja III
 finanse i rachunkowość I
 zarządzanie I

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
i Telekomunikacji w Kielcach
25-553 Kielce, ul. Toporowskiego 98
Numer uczelni w ewidencji – 249

Wydział Zamiejscowy w Wiedniu
1 Volkshochschule Favoriten
Arthaberplatz 18, 10 Bezirk, 1100 Wien
tel. 32 35 70 542, +48 607 107 490
e-mail: wieden-katowice@gwsh.pl
kierunek:
 stosunki międzynarodowe I
Centrum Naukowo-Dydaktyczne
w Rudzie Śląskiej
41-707 Ruda Śląska, ul. Ks. L. Tunkla 147a/1
kierunki:
 administracja I→II
 finanse i rachunkowość I
 prawo M
 psychologia M
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KŁODZKO
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
Numer uczelni w ewidencji – 378

KONIN
Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich
62-500 Konin, ul. Zagórowska 3a
Numer uczelni w ewidencji – 344
Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie
62-510 Konin, ul. Powstańców Wlkp. 16
Numer uczelni w ewidencji – 343

perspektywy.pl

uczelnie niepubliczne
KOSZALIN
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie
75-333 Koszalin, ul. Batalionów Chłopskich 79
Numer uczelni w ewidencji – 324

KRAKÓW

Studia w j. angielskim:
 International Business IaIIa
 International Relations and Cultural Diplomacy IaIIa
 International Tourism IaIIa
 Management Ia
 Medical Programme Ma

Krakowska Akademia
im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
w Krakowie
31-158 Kraków, ul. Krowoderska 73
Numer uczelni w ewidencji – 245

30-705 Kraków,
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
Dział Rekrutacji
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
www.ka.edu.pl
e-mail: rekrutacja@afm.edu.pl
Utworzona w styczniu 2000 r.
Numer uczelni w ewidencji – 242
Rektor: prof. KAAFM dr Klemens Budzowski

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 3
Numer uczelni w ewidencji – 326

Uprawnienia doktorskie: 3
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
Uprawnienia habilitacyjne: 1
H – dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
kierunki:
 administracja III
 aktorstwo M
 architektura III
 bezpieczeństwo narodowe III
 bezpieczeństwo wewnętrzne I
 dietetyka I
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna I
 filologia I – filologia angielska
 finanse i rachunkowość I
 fizjoterapia M
 informatyka i ekonometria I
 kierunek lekarski M, Ma
 kosmetologia III
 kryminologia i resocjalizacja III
 organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M
 pedagogika stosowana I
 pielęgniarstwo III
 prawo M
 psychologia M
 ratownictwo medyczne I
 stosunki międzynarodowe III
 turystyka i rekreacja I
 zarządzanie III

megabaza.perspektywy.pl

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki
w Krakowie
31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 17
Numer uczelni w ewidencji – 177

Wyższa Szkoła Europejska
im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 39a
tel. 12 683 24 04 (07), 603 503 644
www.wse.krakow.pl
e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl
Utworzona w lutym 2003 r.
Numer uczelni w ewidencji – 262
Rektor: dr hab. Anna Siewierska-Chmaj
kierunki:
 grafika reklamowa i multimedia I
 psychologia I
 skandynawistyka
– studia filologiczno-biznesowe I
 lingwistyka dla biznesu I
 Game Design I
 zarządzanie strategiczne I
Studia w j. angielskim:
 Business Linguistics Ia
 Game Design Ia
 Strategic Management Ia
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
w Krakowie
30-079 Kraków, al. Kijowska 14
Numer uczelni w ewidencji – 55

KUTNO
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
Numer uczelni w ewidencji – 323
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KWIDZYN

LUBLIN

Powiślańska Szkoła Wyższa
w Kwidzynie

Wyższa Szkoła
Ekonomii i Innowacji w Lublinie

82-500 Kwidzyn, ul. 11 Listopada 29
Rekrutacja:
tel. 55 615 13 73
Informacja:
tel. 660 758 017
www.powislanska.edu.pl
psw. kwidzyn. edu. pl
e-mail: rekrutacja@psw.kwidzyn.edu.pl
Utworzona we wrześniu 1999 r.
Numer uczelni w ewidencji – 166
Rektor: prof. dr hab. Krystyna Strzała

20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
Biuro Obsługi Studenta/Rekrutacja
tel. 81 749 17 77
www.wsei.lublin.pl
e-mail: bos@wsei.lublin.pl
e-mail rekr.: rekrutacja@wsei.lublin.pl
Utworzona w październiku 2000 r.
Numer uczelni w ewidencji – 196
Rektor: prof. WSEI dr hab. Mirosław J. Jarosz

kierunki:
Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych
 ekonomia I→II
Wydział Nauk o Zdrowiu
 dietetyka I
 kosmetologia I
 pielęgniarstwo I→II
 położnictwo I
 ratownictwo medyczne I
Filia w Gdańsku
80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11
tel. 539 698 884, 606 315 785
e-mail: rekrutacja_psw_gdansk@powislanska.edu.pl
kierunek:
 pielęgniarstwo I→II

LEGNICA
Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy z siedzibą
w Legnicy
59-220 Legnica, ul. Powstańców Śląskich 3
Numer uczelni w ewidencji – 298

LESZNO
Wyższa Szkoła Humanistyczna
im. Króla St. Leszczyńskiego w Lesznie
64-100 Leszno, ul. Królowej Jadwigi 10
Numer uczelni w ewidencji – 327

kierunki:
 administracja III
 bezpieczeństwo wewnętrzne I
 ekonomia III
 finanse i rachunkowość I
 informatyka III
 logistyka I
 mechatronika I
 pedagogika III
 pedagogika wczesnoszkolna
i przedszkolna M
 pielęgniarstwo III
 psychologia III, M
 psychologia M – studia dla magistrów
 transport III
 zarządzanie III
Studia w j. angielskim:
 Computer Science IaIIa
 Management IaIIa
 Nursing IaIIa
 Logistics Ia
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
20-102 Lublin, ul. Zamojska 47
Numer uczelni w ewidencji – 197
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
20-150 Lublin, ul. Bursaki 12
Numer uczelni w ewidencji – 144
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
20-816 Lublin, ul. Choiny 2
Numer uczelni w ewidencji – 186

ŁOMŻA
Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży
18-400 Łomża, ul. Krzywe Koło 9
Numer uczelni w ewidencji – 117
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
18-402 Łomża, ul. Studencka 19
Numer uczelni w ewidencji – 96
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uczelnie niepubliczne
Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP
w Łomży z siedzibą w Łomży
18-400 Łomża, ul. Adama Mickiewicza 59
Numer uczelni w ewidencji – 369

ŁÓDŹ

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26
Rekrutacja
tel. 42 631 58 00, 42 631 58 01
Infolinia – 800 080 888
www.ahe.lodz.pl
e-mail: rekrutacja@ahe.lodz.pl
Utworzona w październiku 1993 r.
Numer uczelni w ewidencji – 30
Prezydent: dr prof. AHE Makary K. Stasiak
Rektor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Waldemar Wierzba
Uprawnienia doktorskie: 1
D – dr nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
 pielęgniarstwo III
 kosmetologia I
Wydział Artystyczny
 grafika III
 kulturoznawstwo I
 taniec I
Wydział Ekonomii i Zarządzania
 bezpieczeństwo wewnętrzne III
 ekonomia I
 turystyka i rekreacja I
 zarządzanie III
Wydział Humanistyczny
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna I
 filologia III; specjalności: filologia angielska, filologia germańska
 filologia polska III
Wydział Pedagogiki i Psychologii
 pedagogika III
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M
 psychologia I, M
Wydział Prawa i Administracji
 administracja I
 politologia III
 prawo M
Wydział Techniki i Informatyki
 informatyka I – studia inżynierskie
 mechanika i budowa maszyn I – studia inżynierskie
 transport I – studia inżynierskie

megabaza.perspektywy.pl

Studia w j. angielskim
 BA in Graphics Ia
 BA in Management Ia
 ENG in Computer Science Ia
Filia w Jaśle
 administracja I
 pedagogika I
 politologia I
Filia w Sieradzu
 bezpieczeństwo wewnętrzne III
 pedagogika I
Filia w Świdnicy
 informatyka I
Filia w Trzciance
 pedagogika I
Filia w Warszawie
 kosmetologia I
 pielęgniarstwo III
Filia w Wodzisławiu Śląskim
 pedagogika I
 praca socjalna I

Społeczna Akademia Nauk
z siedzibą w Łodzi
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9
tel. 42 664 66 66
www.san.edu.pl
www.rekrutacja.san.edu.pl
e-mail: rekrutacja@san.edu.pl
Utworzona w styczniu 1995 r.
Numer uczelni w ewidencji – 52
Rektor: prof. dr hab. Roman Patora
Uprawnienia doktorskie: 3
D – dr nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja
D – dr nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
kierunki:
 administracja I; II stopień – odrębna ścieżka kształcenia
 bezpieczeństwo narodowe III
 dziennikarstwo i nowe media I
 finanse i rachunkowość I; II stopień – odrębna ścieżka kształcenia
 fizjoterapia M
 geodezja i kartografia I
 grafika I
 informatyka III
 kosmetologia I
 logistyka I; II stopień – odrębna ścieżka kształcenia
 optyka I
 pedagogika III
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pielęgniarstwo I
prawo M
psychologia M
socjologia I – socjokryminologia
zarządzanie III

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
90-139 Łódź, ul. Narutowicza 86
Numer uczelni w ewidencji – 86
Uczelnia ASBIRO
93-193 Łódź, ul. Milionowa 12
Numer uczelni w ewidencji – 346
Uczelnia Nauk Społecznych
90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 21
Numer uczelni w ewidencji – 376
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego
w Łodzi
91-416 Łódź, ul. Pomorska 6/6
Numer w rejestrze MNiSW – 384
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278
Numer w rejestrze MNiSW – 338
Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi
90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81
Numer uczelni w ewidencji – 349
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki
im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi
93-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 18
Numer uczelni w ewidencji – 116
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi
93-008 Łódź, ul. Rzgowska 17 a
Numer uczelni w ewidencji – 109
Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
94-011 Łódź, ul. Wileńska 53/55
Numer uczelni w ewidencji – 353
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
93-101 Łódź, ul. Brzozowa 5/7
Numer uczelni w ewidencji – 121
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
90-324 Łódź, ul. Targowa 65
Numer uczelni w ewidencji – 138
Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi
90-515 Łódź, ul. Wólczańska 93
Numer uczelni w ewidencji – 313
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NOWY SĄCZ
Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym
Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Zielona 27
Numer uczelni w ewidencji – 342

OLSZTYN
Olsztyńska Szkoła Wyższa
10-283 Olsztyn, ul. Jagiellońska 59
Numer uczelni w ewidencji – 115
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą
w Olsztynie
10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f
Numer uczelni w ewidencji – 91

OPOLE
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
Numer uczelni w ewidencji – 100

OSTROŁĘKA
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
07-409 Ostrołęka, ul. Korczaka 73
Numer uczelni w ewidencji – 48

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Akademicka 12
Numer uczelni w ewidencji – 82

PIŃCZÓW
Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych
w Pińczowie
28-400 Pińczów, ul. Żwirki i Wigury 40
Numer uczelni w ewidencji – 310

PŁOCK
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
09-402 Płock, al. Kilińskiego 12
Numer uczelni w ewidencji – 13

PODKOWA LEŚNA
Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna
im. Zofii i Jonasza Łyko w Podkowie Leśnej
05-807 Podkowa Leśna, ul. Modrzewiowa 45
Numer uczelni w ewidencji – 347

perspektywy.pl

uczelnie niepubliczne
POLKOWICE
Uczelnia Jana Wyżykowskiego
59-101 Polkowice, ul. Skalników 6 B
Numer w rejestrze MNiSW – 231

POZNAŃ
Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu
61-719 Poznań, ul. gen. T. Kutrzeby 10
Numer uczelni w ewidencji – 90

Wyższa Szkoła Bankowa
w Poznaniu
61-895 Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
Biuro Rekrutacji
tel. 61 655 33 33
www.wsb.pl/poznan
e-mail: rekrutacja-1stopien@wsb.poznan.pl
Utworzona w sierpniu 1994 r.
Numer uczelni w ewidencji – 47
Rektor: prof. zw. dr hab. Józef Orczyk
Uprawnienia doktorskie: 1
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
kierunki:
 administracja I
 bezpieczeństwo wewnętrzne I
 Computer Science Ia – BSc degree program
 Engineering Management Ia – BSc degree program
 English Philology Ia
 filologia angielska I
 finanse i rachunkowość III
 handel międzynarodowy I
 International Trade Ia
 informatyka III
 inżynieria zarządzania I
 logistyka III
 Management Ia
 marketing i sprzedaż I
 prawo M
 prawo w biznesie I
 psychologia w biznesie III
 turystyka i rekreacja III
 zarządzanie III

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
60-778 Poznań, ul. Elizy Orzeszkowej 1
Numer uczelni w ewidencji – 316
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej
z siedzibą w Poznaniu
61-473 Poznań, ul. Grabowa 22
Numer uczelni w ewidencji – 315

megabaza.perspektywy.pl

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 217/219
Numer uczelni w ewidencji – 130

Wyższa Szkoła Hotelarstwa
i Gastronomii w Poznaniu
61-022 Poznań, ul. Nieszawska 19
Biuro Rekrutacji
tel. 61 87 11 530, 61 87 11 550, 61 87 11 532
www.wshig.pl
e-mail: dos@wshig.poznan.pl
Utworzona we wrześniu 1993 r.
Numer uczelni w ewidencji – 28
Rektor: dr Bogdan Trepiński
kierunki:
 turystyka i rekreacja I→II

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego
z siedzibą w Poznaniu
61-577 Poznań, ul. Różana 17a
Numer uczelni w ewidencji – 179
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
61-578 Poznań, ul. Garbary 71/19
Numer uczelni w ewidencji – 135

Wyższa Szkoła Logistyki
w Poznaniu
61-755 Poznań, ul. Estkowskiego 6
Biuro Rekrutacji:
tel. 61 850 47 76
e-mail: rekrutacja@wsl.com.pl
www.wsl.com.pl
Utworzona w maju 2001 r.
Numer uczelni w ewidencji – 325
Rektor: dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński, prof. WSL
kierunki:
 logistyka III – studia inżynierskie
 logistyka III – studia licencjackie
 zarządzanie I – studia licencjackie
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
60-320 Poznań, ul. Bułgarska 55
Numer uczelni w ewidencji – 305
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych
im. prof. Michała Iwaszkiewicza
60-734 Poznań, ul. Głogowska 26
Numer uczelni w ewidencji – 134
Wyższa Szkoła Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu
61-527 Poznań, ul. Prądzyńskiego 53
Numer uczelni w ewidencji – 355
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Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
61-538 Poznań, ul. Robocza 4
Numer uczelni w ewidencji – 9

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
26-600 Radom, ul. Marii Fołtyn 6c
Numer uczelni w ewidencji – 31

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
60-133 Poznań, ul. Brzeźnicka 3
Numer uczelni w ewidencji – 178

Radomska Szkoła Wyższa
26-600 Radom, ul. Marii Fołtyn 2
Numer uczelni w ewidencji – 65

PRUSZKÓW
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki
im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie
05-800 Pruszków, ul. Andrzeja 1
Numer uczelni w ewidencji – 167

PRZASNYSZ
Uczelnia Lingwinistyczno-Techniczna w Przasnyszu
86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2 a
Numer uczelni w ewidencji – 306

PRZEMYŚL
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85
Numer uczelni w ewidencji – 258

PRZEWORSK
Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza z siedzibą w Przeworsku
37-200 Przeworsk, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2
Numer uczelni w ewidencji – 367

PUŁTUSK

Akademia Finansów
i Biznesu Vistula
Filia Akademia im. Aleksandra
Gieysztora w Pułtusku
06-100 Pułtusk, ul. Mickiewicza 36B
tel. 23 692 97 55
www.vistula.edu.pl
kierunki:
 administracja I
 bezpieczeństwo narodowe I
 finanse i rachunkowość I
 historia III
 pedagogika III
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M

RADOM
Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
26-600 Radom, ul. Wodna 13/21
Numer uczelni w ewidencji – 341
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Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa
i Organizacji Pracy w Radomiu
26-600 Radom, ul. Grzybowska 4/6
Numer uczelni w ewidencji – 243
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
26-600 Radom, ul. Traugutta 61
Numer uczelni w ewidencji – 142

RUDA ŚLĄSKA
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
41-704 Ruda Śląska, ul. Królowej Jadwigi 18
Numer uczelni w ewidencji – 205

RYKI
Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach
08-500 Ryki, ul. Warszawska 3 B
Numer uczelni w ewidencji – 112

RZESZÓW

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14
Biuro Rekrutacyjne:
tel. 514 194 892, 17 867 04 80, 17 867 04 81
www.wspia.eu
e-mail: rekrutacja@wspia.eu
Utworzona w grudniu 1995 r.
Numer uczelni w ewidencji – 75
Rektor: prof. dr hab. Jerzy Posłuszny
Uprawnienia doktorskie: 1
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
Kolegium Administracji
kierunek:
 administracja I→II
Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego
kierunek:
 bezpieczeństwo wewnętrzne I→II
Kolegium Prawa
kierunek:
 prawo M
Kolegium Zarządzania
kierunek:
 zarządzanie I

perspektywy.pl

uczelnie niepubliczne
Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania
z siedzibą w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
Rekrutacja:
tel. 17 866 11 88, 17 866 11 99
www.wsiz.rzeszow.pl
www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl
e-mail: rekrutacja@wsiz.edu.pl
Utworzona w marcu 1996 r.
Numer uczelni w ewidencji – 81
Prezydent: prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek
Rektor: dr Wergiliusz Gołąbek
Uprawnienia doktorskie: 1
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej
i mediach
kierunki:
 dietetyka I
 filologia I – w tym odrębna ścieżka kształcenia: tłumaczeniowa
z językiem chińskim
 grafika komputerowa i produkcja multimedialna I – w tym
odrębna ścieżka kształcenia: projektowanie gier komputerowych
 informatyka I – w tym specjalność jako odrębna ścieżka kształcenia:
programowanie
 komunikacja cyfrowa I
 kosmetologia I
 logistyka I – studia inżynierskie
 pielęgniarstwo I
 psychologia w zarządzaniu I
 zarządzanie I – w tym odrębna ścieżka kształcenia: finanse
i rachunkowość
 fizjoterapia M
Studia w j. angielskim:
 Aviation management Ia
 General Aviation Management Ia
 International Business Management Ia
 International Finance and Accounting Ia
 Programming Ia
 Computer Networks Ia
 Game Design and Development Ia
 Graphic Design Ia
 Multimedia Ia
 Dietetics Ia
 Nursing Ia
 Global Logistics Engineering Ia – studia inżynierskie
 International Transport and Spedition Engineering Ia – studia
inżynierskie
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
35-232 Rzeszów, ul. Miłocińska 40
Numer uczelni w ewidencji – 312

SANDOMIERZ
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza
Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 9/20
Numer uczelni w ewidencji – 73

megabaza.perspektywy.pl

SIEDLCE
Collegium Mazovia
Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161
Numer uczelni w ewidencji – 161

SIEMIATYCZE
Nadbużańska Szkoła Wyższa im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach
17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 43
Numer uczelni w ewidencji – 222

SŁUPSK
Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Bałtycka 29
Numer uczelni w ewidencji – 273

SOPOT
Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie
81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 5
Numer uczelni w ewidencji – 174

SOSNOWIEC

Wyższa Szkoła Humanitas
w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 43
Punkt Rekrutacyjny
tel. 32 363 12 06, 32 363 12 27
www.humanitas.edu.pl
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl
Utworzona w kwietniu 1997 r.
Numer uczelni w ewidencji – 110
Rektor: dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH
Uprawnienia doktorskie: 1
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
kierunki:
 administracja III
 bezpieczeństwo i higiena pracy I
 bezpieczeństwo narodowe I
 elektroradiologia III
 filologia III – sp. filologia angielska
 informatyka I – studia w przygotowaniu
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M
 prawo M
 psychologia M
 zarządzanie III
Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 6
Numer uczelni w ewidencji – 345
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STALOWA WOLA
Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu
„Collegium Glacense” z siedzibą w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Energetyków 11A
Numer uczelni w ewidencji – 302
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Energetyków 11A
Numer uczelni w ewidencji – 108

STAROGARD GDAŃSKI
Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 112/114
Numer uczelni w ewidencji – 191

SUCHA BESKIDZKA
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1
Numer uczelni w ewidencji – 193

SZCZECIN
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie
71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 61c
Numer uczelni w ewidencji – 176
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
71-332 Szczecin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 4
Numer uczelni w ewidencji – 57
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
70-460 Szczecin, ul. Monte Cassino 15
Numer uczelni w ewidencji – 114
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
70-385 Szczecin, ul. Mickiewicza 47
Numer uczelni w ewidencji – 165
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53
Numer uczelni w ewidencji – 15

ŚRODA WIELKOPOLSKA
Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wlkp.
63-000 Środa Wlkp., ul. Surzyńskich 2
Numer uczelni w ewidencji – 333

TARNÓW
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Waryńskiego 14
Numer uczelni w ewidencji – 64
Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 27
Numer uczelni w ewidencji – 303
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TORUŃ
Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa
87-100 Toruń, ul. Prosta 4
Numer uczelni w ewidencji – 281
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 31 A
Numer uczelni w ewidencji – 148
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej
w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 23/35
Numer uczelni w ewidencji – 215

TUCHOLA
Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
89-500 Tuchola, ul. Pocztowa 13
Numer w rejestrze MNiSW – 279

WAŁBRZYCH
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
z siedzibą w Wałbrzychu
58-309 Wałbrzych, ul. Wrocławska 10
Numer w rejestrze MNiSW – 102

WARSZAWA

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
01-043 Warszawa, ul. Okopowa 59
Biuro Rekrutacji
tel. 609 003 199, 736 150 285, 696 486 903, 535 671 018
www.vizja.pl
e-mail: rekrutacja@vizja.pl
Utworzona w maju 2001r.
Numer uczelni w ewidencji – 261
Rektor: dr hab. Konrad Janowski, prof. AEH
Uprawnienia habilitacyjne: 1
H – dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie psychologia
Uprawnienia doktorskie: 1
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
kierunki:
 administracja I
 dietetyka I
 finanse i rachunkowość III
 informatyka I – studia inżynierskie
 politologia I
 prawo M
 psychologia M, I
 zarządzanie III

perspektywy.pl

uczelnie niepubliczne
Akademia Finansów
i Biznesu Vistula
Grupa Uczelni Vistula
02-787 Warszawa, ul. Stokłosy 3
Dział Rekrutacji
tel. 22 45 72 400
www.vistula.edu.pl
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
Utworzona w grudniu 1991 r.
Numer uczelni w ewidencji – 2
Rektor: dr hab. Wawrzyniec Konarski
Uprawnienia doktorskie: 3
D – dr nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
kierunki:
 architektura I – studia inżynierskie
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna I
 ekonomia III; również studia online
 filologia III – specjalności: filologia angielska z drugim jęz. obcym
 finanse i rachunkowość III; również studia online
 grafika III
 informatyka III – studia inżynierskie
 stosunki międzynarodowe III; również studia online
 zarządzanie III; również studia online
Studia w j. angielskim:
 Architecture Ia
 Computer Engineering IaIIa
 Journalism and Social Communication Ia
 Economics IaIIa
 English Studies IaIIa
 Spanish Studies IaIIa
 Finance and Accounting IaIIa
 Graphic Design IaIIa
 International Relations IaIIa
 Project Management Ia
 Management IaIIa

Akademia Leona Koźmińskiego
w Warszawie
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
tel. 22 519 21 70, 22 519 21 75
www.kozminski.edu.pl
e-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl
Utworzona w maju 1993 r.
Numer uczelni w ewidencji – 17
Rektor: prof. dr hab. Grzegorz Mazurek
Prezydent: prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki
Prezydent Honorowy: prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński

H – dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (ekonomia)
H – dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne (prawo)
Uprawnienia doktorskie: 5
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
(zarządzanie)
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
(ekonomia i finanse)
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne (prawo)
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne (socjologia)
kierunki:
 ekonomia IIIa
 Financial Management IaIIa
 Finance and Accounting IaIIa – double degree program (we
współpracy z uczelniami zagranicznymi z Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii, Irlandii, Hongkongu)
 finanse i rachunkowość III
 Management IaIIa
 Management IaIIa – double degree program (we współpracy
z uczelniami zagranicznymi z Francji, Irlandii, Niemiec, Brazylii)
 Management & Artificial Intelligence Ia
 prawo M
 prawo i finanse – studia dwukierunkowe M, III
 prawo w zarządzaniu biznesem III
 zarządzanie III
 zarządzanie online III
 zarządzanie – psychologia w zarządzaniu III
 zarządzanie – socjologia biznesu i mediów III

Collegium Civitas w Warszawie
00-901 Warszawa, pl. Defilad 1 PKiN, XII piętro
tel. 22 656 71 89
www.civitas.edu.pl
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl
Utworzona w sierpniu 1997 r.
Numer uczelni w ewidencji – 129
Rektor: dr hab. Stanisław Mocek, prof. CC
Uprawnienia doktorskie: 1
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
kierunki:
 dziennikarstwo i nowe media I – studia prowadzone również jako
dwujęzyczne polsko-angielskie
 socjologia III – studia prowadzone również jako dwujęzyczne polsko-angielskie
 stosunki międzynarodowe III – studia prowadzone również jako
dwujęzyczne polsko-angielskie
 zarządzanie III – studia prowadzone również jako dwujęzyczne polsko-angielskie
 International Relations IaIIa
 Journalism and New Media Ia
 Management IaIIa
 Sociology IaIIa

Uprawnienia habilitacyjne: 3
H – dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (zarządzanie)

megabaza.perspektywy.pl
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Collegium Humanum
– Szkoła Główna Menedżerska
00-014 Warszawa, ul. Moniuszki 1 A
Numer uczelni w ewidencji – 383

Wydział Informatyki
 informatyka III – studia inżynierskie prowadzone również
w j. angielskim oraz przez internet
 informatyka IaIIa

Collegium Verum
02-778 Warszawa, ul. M. Grzegorzewskiej 10
Numer uczelni w ewidencji – 207

Wydział Kultury Japonii
 kulturoznawstwo I – Kultura Japonii

Europejska Uczelnia
w Warszawie
03-199 Warszawa, ul. Modlińska 51
Numer uczelni w ewidencji – 340
Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Warszawie
00-140 Warszawa, Aleja „Solidarności” 117
Numer uczelni w ewidencji – 221
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
03-750 Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29
Numer uczelni w ewidencji – 137
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 148
Numer uczelni w ewidencji – 168
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Numer uczelni w ewidencji – 304
Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
w Warszawie
00-102, Warszawa, ul. Marszałkowska 115
Numer uczelni w ewidencji – 365

Polsko-Japońska
Akademia Technik Komputerowych
w Warszawie
02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 86
Dział Rekrutacji
tel. 22 58 44 590, 22 58 44 582
www.pja.edu.pl
e-mail: rekrutacja@pja.edu.pl
Utworzona w listopadzie 1994 r.
Numer uczelni w ewidencji – 51
Rektor: dr hab. Jerzy Paweł Nowacki
Uprawnienia habilitacyjne: 1
H – dr hab. nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja
Uprawnienia doktorskie: 3
D – dr nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja
D – dr nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna
D – dr sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
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Wydział Sztuki Nowych Mediów
 architektura wnętrz I
 grafika III – Sztuka Nowych Mediów; studia stacjonarne prowadzone również w jęz. angielskim
 grafika IaIIa – Sztuka Nowych Mediów
Wydział Zarządzania Informacją
 zarządzanie informacją I – studia inżynierskie prowadzone również
w j. angielskim oraz przez internet
 zarządzanie informacją Ia

Społeczna Akademia Nauk
00-842 Warszawa, ul. Łucka 11
tel. 22 656 36 18
www.san.edu.pl
www.rekrutacja.san.edu.pl
e-mail: rekrutacja_wawa@san.edu.pl
Utworzona w styczniu 1995 r.
Numer uczelni w ewidencji – 52
Rektor: prof. dr hab. Roman Patora
Uprawnienia doktorskie: 3
D – dr nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka
techniczna i telekomunikacja
D – dr nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
kierunki:
 administracja I; II stopień – odrębna ścieżka kształcenia
 bezpieczeństwo narodowe I→II
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna I
 filologia angielska I→II
 finanse i rachunkowość I; II stopień – odrębna ścieżka kształcenia
 fizjoterapia M
 grafika I
 informatyka I
 kosmetologia I→II
 logistyka I; II stopień – odrębna ścieżka kształcenia
 organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I
 pedagogika I
 psychologia M
 socjologia I – socjokryminologia
 stosunki międzynarodowe I; II stopień odrębna ścieżka kształcenia
 turystyka i rekreacja I; II stopień – odrębna ścieżka kształcenia
 zarządzanie I→II

perspektywy.pl

uczelnie niepubliczne
SWPS Uniwersytet
Humanistycznospołeczny
z siedzibą w Warszawie
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Informacja dla kandydatów:
tel. 22 104 75 07
www.studia.swps.pl
e-mail: rekrutacja@swps.edu.pl
Utworzona w lipcu 1996 r.
Numer uczelni w ewidencji – 95
Rektor: prof. dr hab. Roman Cieślak
Uprawnienia habilitacyjne: 3
H – dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie psychologia
H – dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
H – dr hab. nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii

Filia w Poznaniu
 prawo M
 psychologia I
 psychologia M
 psychologia M – studia dla magistrów i licencjatów
Filia w Sopocie
 psychologia I
 psychologia M
 psychologia M – studia dla magistrów i licencjatów
Filia we Wrocławiu
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna I
 grafika I
 prawo M
 psychologia III
 psychologia M
 psychologia M – studia dla magistrów i licencjatów

Uprawnienia doktorskie: 6
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie psychologia
D – dr nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
D – dr nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii

Szkoła Główna Krajowa z siedzibą w Warszawie
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 81
Numer uczelni w ewidencji – 382

kierunki:
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna III
 filologia III – filologia angielska
 filologia I – specjalności: filologia angielska z rozszerzonym j. chińskim,
filologia angielska z rozszerzonym j. japońskim, filologia angielska
z rozszerzonym j. hiszpańskim, filologia angielska z rozszerzonym j.
niemieckim, filologia angielska z rozszerzonym j. rosyjskim
 filologia I→II – specjalności: filologia norweska, filologia szwedzka
 filologia I – filologia norweska z rozszerzonym j. angielskim, filologia
szwedzka z rozszerzonym j. angielskim
 filologia I – specjalności: iberystyka, italianistyka
 filologia I – specjalności: iberystyka z rozszerzonym j. angielskim,
italianistyka z rozszerzonym j. angielskim
 informatyka I
 kulturoznawstwo III – Kultura współczesna
 Management IaIIa
 prawo M
 prawo w biznesie I
 projektowanie innowacji I – School of Ideas
 psychologia i informatyka I
 psychologia III
 psychologia M
 psychologia M – studia dla magistrów i licencjatów
 Psychology IaIIa
 studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia I
 wzornictwo I, Ia – School of Form
 zarządzanie III
 życie publiczne I

02-787 Warszawa, ul. Stokłosy 3
tel. 22 45 72 400
www.vistula.edu.pl
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
Utworzona w maju 1996 r.
Numer uczelni w ewidencji – 84
Rektor: prof. dr hab. Aleksander Ronikier

Szkoła Główna Turystyki
i Hotelarstwa Vistula

kierunki:
 dietetyka I
 turystyka i rekreacja III
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
00-724 Warszawa, ul. Chełmska 21a
Numer uczelni w ewidencji – 29
Uczelnia Collegium Intermarium
00-108 Warszawa, ul. Zielna 39
Numer uczelni w ewidencji – 385
Uczelnia Korczaka
02-202 Warszawa, ul. Pandy 13
Numer uczelni w ewidencji – 20

Filia w Katowicach
 psychokryminalistyka I
 psychologia I
 psychologia M
 psychologia M – studia dla magistrów i licencjatów

megabaza.perspektywy.pl
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Uczelnia Łazarskiego
w Warszawie

Warszawska Szkoła Zarządzania
– Szkoła Wyższa

02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43
tel. 509 946 804, 513 037 680
www.lazarski.pl
www.rekrutacja.lazarski.pl
e-mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl
Utworzona w lipcu 1993 r.
Numer uczelni w ewidencji – 22
Rektor: prof. dr hab. Marek Rogalski

01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3 A
tel. 22 862 32 24, fax 22 862 32 47
www.wsz-sw.edu.pl
e-mail: dziekanat@wsz-sw.edu.pl
Utworzona w grudniu 1992 r.
Numer uczelni w ewidencji – 12
Rektor: prof. ucz. dr Sławomir Woźniak

Uprawnienia habilitacyjne: 1
H – dr hab. w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie nauki prawne
Uprawnienia doktorskie: 1
D – dr w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie nauki prawne
Wydział Ekonomii i Zarządzania
 Business Economics Ia – double degree
 Economics IaIIa
 ekonomia III
 Finance and Accounting Ia
 finanse i rachunkowość I
 International Relations IaIIa
 International Relations and European Studies IaIIa
 Management IaIIa
 zarządzanie III

kierunek:
 zarządzanie III
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka
00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 9
Numer uczelni w ewidencji – 1
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu z siedzibą w Warszawie
00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8
Numer uczelni w ewidencji – 212
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna
im. Bolesława Prusa
00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8
Numer uczelni w ewidencji – 246

Wydział Medyczny
 kierunek lekarski M
 pielęgniarstwo I

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie
00-169 Warszawa, ul. Edelmana 17
Numer uczelni w ewidencji – 184

Wydział Prawa i Administracji
 administracja I
 Aviation Law and Professional Pilot Licence Ia
 Law in Business Management Ia
 Law in International Relations Ia
 prawo M

Wszechnica Polska
Szkoła Wyższa w Warszawie
00-901 Warszawa, pl. Defilad 1
(Pałac Kultury i Nauki, VIII p.)
Numer uczelni w ewidencji – 195

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
00-136 Warszawa, Plac Żelaznej Bramy 10
Numer uczelni w ewidencji – 106
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30
Numer uczelni w ewidencji – 358
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 135
Numer uczelni w ewidencji – 5

Wyższa Szkoła – Edukacja w Sporcie w Warszawie
00-992 Warszawa, ul. Jagiellońska 88
Numer uczelni w ewidencji – 253
Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie
04-005 Warszawa, ul. Siennicka 6A
Numer uczelni w ewidencji – 352
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25
Numer uczelni w ewidencji – 311

VIAMODA Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie
04-386 Warszawa, ul. Paca 37
Numer uczelni w ewidencji – 372

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą
w Warszawie
00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 13
Numer uczelni w ewidencji – 319

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie
01-518 Warszawa, ul. gen. Zajączka 7
Numer uczelni w ewidencji – 371

Wyższa Szkoła Biznesu, Mediów i Reklamy
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 81
Numer uczelni w ewidencji – 317
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uczelnie niepubliczne
Wyższa Szkoła Ekologii
i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 81
Numer uczelni w ewidencji – 236

00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12
tel. 22 825 80 34/35
www.wseiz.pl
e-mail: rektorat@wseiz.pl
Utworzona w lipcu 1995 r.
Numer uczelni w ewidencji – 62
Rektor: dr Monika Madej, prof. WSEiZ

Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu z siedzibą w Warszawie
00-901 Warszawa, pl. Defilad 1
Numer uczelni w ewidencji – 200

Wydział Architektury
kierunki:
 architektura III
 architektura krajobrazu III
 architektura wnętrz III
 budownictwo III
 wzornictwo I

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych
i Amerykanistyki w Warszawie
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 81
Numer w rejestrze MNiSW – 124

Wydział Inżynierii i Zarządzania
kierunki:
 informatyka I
 ochrona środowiska III
 mechanika i budowa maszyn I
 zarządzanie I
 zarządzanie i inżynieria produkcji III
 zdrowie publiczne I

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
i Zarządzania WIT w Warszawie
01-447 Warszawa, ul. Newelska 6
Numer uczelni w ewidencji – 87

Wyższa Szkoła Inżynierii
i Zdrowia w Warszawie
02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18
Dział Promocji i Rekrutacji
tel. 22 562 35 00
www.wsiiz.pl
e-mail: rekrutacja@wsiiz.pl
Utworzona w listopadzie 2003 r.
Numer w rejestrze MNiSW – 284
Rektor: dr n. chem. Sebastian Grzyb
 chemia kosmetyczna I – studia inżynierskie
 chemia ogólna I – studia inżynierskie
 chemia żywności I – studia inżynierskie; ścieżka kształcenia – jakość i
bezpieczeństwo żywności
 dietetyka I – ścieżki kształcenia: dietetyka stosowana, dietetyka
kliniczna
 kosmetologia I→II – ścieżki kształcenia: kosmetologia bioestetyczna,
kosmetologia kliniczna, manager produktu kosmetycznego, podologia

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
01-234 Warszawa, ul. Kasprzaka 49
Numer uczelni w ewidencji – 339

Wyższa Szkoła Turystyki
i Języków Obcych w Warszawie
01-242 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 38
Numer w rejestrze MNiSW – 285
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie
02-776 Warszawa, ul. Hirszfelda 11
Numer w rejestrze MNiSW – 202

WEJHEROWO
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 7
Numer uczelni w ewidencji – 280

WŁOCŁAWEK
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
87-800 Włocławek, pl. Wolności 1
Numer uczelni w ewidencji – 69

WOŁOMIN
Wyższa Szkoła Nauk Prawnych i Administracji
im. Leona Petrażyckiego z siedzibą w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Laskowa 4
Numer uczelni w ewidencji – 159
Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej
i Regionalnej im. Z. Glogera z siedzibą w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Laskowa 4
Numer uczelni w ewidencji – 322

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36
Numer uczelni w ewidencji – 60

megabaza.perspektywy.pl
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WROCŁAW

Dolnośląska Szkoła Wyższa
z siedzibą we Wrocławiu
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 55
Biuro Rekrutacji
tel. 539 670 477, 539 670 452, 593 010 162
www.dsw.edu.pl
e-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl
Utworzona w czerwcu 1997 r.
Numer uczelni w ewidencji – 118
Rektor: dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW
Uprawnienia habilitacyjne: 1
H – dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
Uprawnienia doktorskie: 2
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej
i mediach
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
kierunki:
 administracja III
 bezpieczeństwo wewnętrzne I
 dietetyka i promocja zdrowia I
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna III
 geodezja i kartografia I – studia inżynierskie
 Human Resources i Coaching IaIIa
 informatyka I – studia inżynierskie
 kosmetologia I
 Media Design i marketing wizerunkowy I
 media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne III
 pedagogika III
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M
 pedagogika specjalna M
 praca socjalna III
 psychologia M
 psychologia w biznesie I
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
50-266 Wrocław, ul. św. Jadwigi 12
Numer uczelni w ewidencji – 336
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki
i Transportu we Wrocławiu
51-168 Wrocław, ul. Sołtysowicka 19b
Numer uczelni w ewidencji – 206
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna
we Wrocławiu
50-340 Wrocław, ul. Nowowiejska 69
Numer uczelni w ewidencji – 337
Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu
50-244 Wrocław, pl. Św. Macieja 21
Numer uczelni w ewidencji – 256
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu
53-615 Wrocław, ul. Słubicka 29-33
Numer uczelni w ewidencji – 301
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Wyższa Szkoła Bankowa
we Wrocławiu
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 29-31
tel. 71 359 46 46
Biuro Rekrutacji
infolinia: 71 758 22 30
tel. 698 837 061
www.wsb.pl/wroclaw
e-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl
Utworzona w sierpniu 1998 r.
Numer uczelni w ewidencji – 146
Rektor: prof. dr hab. inż. Jacek Mercik
Uprawnienia doktorskie: 2
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
D – dr nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
kierunki:
 administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne III – Filia Opole
 bezpieczeństwo wewnętrzne I
 filologia III – filologia angielska, filologia angielska, filologia germańska,
filologia hiszpańska, filologia norweska
 finanse i rachunkowość III
 informatyka I
 inżynieria zarządzania I
 logistyka III
 media i komunikacja w biznesie I – Filia Opole
 Pedagogika III – Filia Opole
 Psychologia M – Filia Opole
 mikrobiznes I
 prawo M
 prawo w biznesie I
 turystyka i rekreacja III
 zarządzanie III
Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
50-038 Wrocław, ul. Kościuszki 4
Numer uczelni w ewidencji – 154
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 22
Numer uczelni w ewidencji – 111
Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 70B
Numer uczelni w ewidencji – 255
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „COPERNICUS” we Wrocławiu
53-648 Wrocław, ul. Inowrocławska 56
Numer uczelni w ewidencji – 227
Wyższa Szkoła Prawa
50-266 Wrocław, ul. Świętej Jadwigi 12
Numer uczelni w ewidencji – 377
Wyższa Szkoła Sportu
54-118 Wrocław, Al. Śląska 1
Numer uczelni w ewidencji – 359

perspektywy.pl

uczelnie niepubliczne
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
we Wrocławiu
50-425 Wrocław, ul. Krakowska 56-62
Numer uczelni w ewidencji – 122

ZAMOŚĆ
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Koszary 8
Numer uczelni w ewidencji – 141

ŻARY
Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy
z siedzibą w Żarach
68-200 Żary, ul. Pszenna 2b
Numer uczelni w ewidencji – 289

ŻYRARDÓW
Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła
Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie
96-300 Żyrardów, ul. Narutowicza 35
Numer uczelni w ewidencji – 363

#

NA JLEPSZE
UCZELNIE

#

NA JLEPSZE
KIERUNKI

ranking.perspektywy.pl

megabaza.perspektywy.pl

#

NA JLEPSZE
STUDIA
sprawdź
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publiczne

UCZELNIE ZAWODOWE
Publiczne uczelnie zawodowe już od wielu lat są szansą na zdobycie wykształcenia i pracy. Są tam, gdzie jedyną szansą awansu społecznego jest studiowanie blisko domu. W PWSZ-ach studiuje obecnie ponad 70 000 osób, a od momentu utworzenia wykształciły już one ponad 250 tys. specjalistów.
Najwięcej państwowych uczelni zawodowych jest w województwach podkarpackim i wielkopolskim oraz w dolnośląskim i małopolskim. Najczęściej zdobywa się tu dyplomy licencjackie i inżynierskie. Są jednak i takie PUZ-y, które mają także uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich).
Uczelnie prowadzą przede wszystkim licencjackie studia humanistyczne oraz – co szczególnie ważne w kontekście przyszłej pracy –
techniczne studia inżynierskie. W ofercie prawie wszystkich PUZ są także licencjackie studia medyczne (m.in. pielęgniarstwo, fizykoterapia, ratownictwo medyczne).
Największą zaletą nauki w PUZ jest praktyczny wymiar kształcenia. Uczelnie ściśle współpracują z lokalnymi przedsiębiorstwami i instytucjami, przygotowując kadrę dla potrzeb lokalnych rynków – to wielka szansa dla osób, które chcą przygotować się podczas studiów do
konkretnej profesji, nabywając umiejętności przydatne na prawdziwych stanowiskach pracy.

UCZELNIE AKADEMICKIE
Akademia im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Teatralna 25

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 4

UCZELNIE ZAWODOWE

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Chełmie
Rektorat
22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54
tel. 82 565 88 95
www.pwszchelm.edu.pl
e-mail: rektorat@pwszchelm.edu.pl
 bezpieczeństwo wewnętrzne I, In Instytut Matematyki i Informatyki; specjalności: zarzadzanie kryzysowe, służby mundurowe w systemie
bezpieczeństwa publicznego; (konkurs świadectw dojrzałości); uwaga: plan
zajęć dostosowany także do osób pracujących
 bezpieczeństwo wewnętrzne M, Mn Instytut Matematyki i Informatyki; specjalności: obrona terytorialna, bezpieczeństwo publiczne; (konkurs
świadectw dojrzałości); uwaga: plan zajęć dostosowany także do osób pracujących
 budownictwo I, In Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa; studia 4-letnie inżynierskie; specjalności: budownictwo ogólne, drogi i ulice, instalacje
budowlane; (konkurs świadectw dojrzałości); uwaga: plan zajęć dostosowany także do osób pracujących
 dietetyka i żywienie zbiorowe I, In Instytut Nauk Rolniczych; studia 3,5letnie inżynierskie; specjalności: dietetyka i doradztwo żywieniowe, ży-
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wienie zbiorowe; (konkurs świadectw dojrzałości); uwaga: plan zajęć dostosowany także do osób pracujących
 elektrotechnika I, In Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa; studia 4letnie inżynierskie; specjalności: automatyka przemysłowa i systemy mechatroniczne, automatyzacja i elektryfikacja kopalń, przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej; (konkurs świadectw dojrzałości); uwaga: plan
zajęć dostosowany także do osób pracujących
 filologia I, In Instytut Neofilologii; specjalności: filologia angielska – amerykanistyka /język – kultura – polityka USA/; filologia angielska /translatoryka stosowana/; filologia słowiańska – język rosyjski z językiem ukraińskim zaawansowany lub od podstaw /wspólnotowy ruch graniczny
i administracja celna – uprawnienia agenta celnego; (konkurs świadectw dojrzałości); uwaga: plan zajęć dostosowany także do osób pracujących
 matematyka I, In Instytut Matematyki i Informatyki; specjalności: ekonomia matematyczna, informatyka stosowana; (konkurs świadectw dojrzałości); uwaga: plan zajęć dostosowany także do osób pracujących
 mechanika i budowa maszyn I Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa; studia 4-letnie inżynierskie; specjalności: automatyka i robotyka przemysłowa, diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych, mechanizacja górnictwa, budowa i eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie,
mechanika lotnicza, inżynieria lotnicza /pilotaż samolotowy, pilotaż śmigłowcowy, dyspozytor lotniczy/; (konkurs świadectw dojrzałości)
 mechanika i budowa maszyn I, In Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa; studia 4-letnie inżynierskie; specjalności: automatyka i robotyka przemysłowa, diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych, mechanizacja górnictwa, budowa i eksploatacja obrabiarek sterowanych
numerycznie; (konkurs świadectw dojrzałości); uwaga: plan zajęć dostosowany także do osób pracujących
 pedagogika II, InIn Instytut Matematyki i Informatyki; specjalności:
pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika szkolna z elementami arteterapii, animacja społeczno-kulturowa z pedagogiką mediów; (konkurs świadectw dojrzałości); uwaga: plan zajęć dostosowany także do osób pracujących
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M, Mn Instytut Matematyki i Informatyki; (konkurs świadectw dojrzałości); uwaga: plan zajęć dostosowany także do osób pracujących
 pielęgniarstwo II Instytut Nauk Medycznych; (konkurs świadectw dojrzałości)

perspektywy.pl

PUZ
 rolnictwo I, In Instytut Nauk Rolniczych; studia 3,5-letnie inżynierskie;
specjalności: żywienie człowieka i organizacja wypoczynku; towaroznawstwo produktów i surowców rolniczych; agrobiznes; agroturystyka + certyfikat: specjalista systemu zarządzania jakością w przemyśle spożywczym;
mechanizacja rolnictwa + certyfikat dietetyka: udzielanie porad dietetycznych i żywieniowych; (konkurs świadectw dojrzałości); uwaga: plan zajęć dostosowany także do osób pracujących
 stosunki międzynarodowe I, In Instytut Neofilologii; specjalności: międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego i ochrona granic /uprawnienia
agenta celnego/; międzynarodowy wymiar administracji i samorządu; (konkurs świadectw dojrzałości); uwaga: plan zajęć dostosowany także do osób pracujących

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. Ignacego Mościckiego
w Ciechanowie
Biuro Rekrutacji
06-400 Ciechanów
ul. Gabriela Narutowicza 9, pok. nr 18
www.puzim.edu.pl
e-mail: rektorat@puzim.edu.pl
Rejestracja kandydatów: irk. puzim. edu. pl
tel. 23 672 62 00, 23 672 20 50 w. 180
fax 23 672 20 50 w. 1162
e-mail: rekrutacja@puzim.edu.pl
Wydział Inżynierii i Ekonomii
06-400 Ciechanów, ul. Gabriela Narutowicza 9
tel./fax 23 672 30 75
e-mail: wie@puzim.edu.pl
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
06-400 Ciechanów, ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax 23 672 22 13
e-mail: wzs@puzim.edu.pl
Wydział Nauk Technicznych i Społecznych, Filia w Mławie
06-500 Mława, ul. Warszawska 52
tel./fax 23 654 98 08
e-mail: wts@puzim.edu.pl
Ogólne zasady rekrutacji:
Rekrutacja na studia stacjonarne prowadzona jest na podstawie świadectw dojrzałości, a na studia II stopnia na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

Wydział Inżynierii i Ekonomii
 ekonomia I, In zakresy: zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie, administracja i finanse sektora publicznego, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw (konkurs świadectw dojrzałości – trzy przedmioty spośród zdawanych
na maturze /z najwyższą punktacją/)
 informatyka I, In studia inżynierskie 3,5-letnie; zakresy: inżynieria systemów oprogramowania /ISO-CSE In English/, informatyka w procesach biznesowych (konkurs świadectw dojrzałości – trzy przedmioty spośród zdawanych na maturze /z najwyższą punktacją/))
 inżynieria środowiska I, In studia inżynierskie 3,5-letnie; zakresy: inżynieria komunalna, sieci i instalacje płynowe, technologie energetyczne (konkurs świadectw dojrzałości – trzy przedmioty spośród zdawanych na maturze
/z najwyższą punktacją/)
 mechanika i budowa maszyn I, In studia inżynierskie 3,5-letnie; zakresy: inżynieria produkcji, mechatronika (konkurs świadectw dojrzałości – trzy
przedmioty spośród zdawanych na maturze /z najwyższą punktacją/)
 rolnictwo I, In studia inżynierskie 3,5-letnie; zakresy: agrobiznes, ochrona środowiska rolniczego (konkurs świadectw dojrzałości – trzy przedmioty
spośród zdawanych na maturze /z najwyższą punktacją/)
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M, Mn (konkurs świadectw
dojrzałości – trzy przedmioty spośród zdawanych na maturze /z najwyższą
punktacją/)
 pielęgniarstwo III (konkurs świadectw dojrzałości – trzy przedmioty spośród
zdawanych na maturze /z najwyższą punktacją/)
 praca socjalna III, InII zakresy: praca socjalna w pomocy społecznej, praca socjalna w obszarze przemocy i uzależnień (konkurs świadectw
dojrzałości – trzy przedmioty spośród zdawanych na maturze /z najwyższą
punktacją/)
Wydział Nauk Technicznych i Społecznych
Filia w Mławie
 bezpieczeństwo wewnętrzne I, In zakresy: zarządzanie kryzysowe,
bezpieczeństwo i porządek publiczny (konkurs świadectw dojrzałości – trzy
przedmioty spośród zdawanych na maturze /z najwyższą punktacją/)
 elektronika i telekomunikacja I, In studia inżynierskie 3,5-letnie; zakresy: elektronika przemysłowa, teleinformatyka (konkurs świadectw dojrzałości – trzy przedmioty spośród zdawanych na maturze /z najwyższą punktacją/)
 logistyka I, In zakresy: logistyka i spedycja w transporcie drogowym, logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym (konkurs świadectw dojrzałości
– trzy przedmioty spośród zdawanych na maturze /z najwyższą punktacją/)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5

Terminy składania dokumentów:
• Na studia stacjonarne i niestacjonarne – od 13 czerwca do 23 września 2022 r.
– I etap – od 13 czerwca do 28 lipca 2022 r.
– II etap – od 2 sierpnia do nie później niż do 23 września 2022 r.
– III etap – od 26 września do 30 września 2022 r. – rekrutacja uzupełniająca,
pod warunkiem niewypełnienia limitu miejsc na danym kierunku studiów
• Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego – odpowiednio 3 sierpnia 2022 r. oraz 26 września 20022 r.; rekrutacja uzupełniająca – 3 października 2022 r.

megabaza.perspektywy.pl
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Państwowa Szkoła Wyższa
im. Hipolita Cegielskiego
w Gnieźnie
Rektorat
62-200 Gniezno
ul. ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38
www.pwsz-gniezno.edu.pl
e-mail: rekrutacja@pwsz-gniezno.edu.pl
Kampus Uczelni
62-200 Gniezno, ul. Wrzesińska 43-55
tel. 61 424 29 42
uwaga: szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 dostępne na stronie internetowej uczelni.
 analityka bezpieczeństwa I studia inżynierskie
 bezpieczeństwo wewnętrzne I studia licencjackie
 fizjoterapia M
 informatyka I studia inżynierskie
 pielęgniarstwo I
 pielęgniarstwo I; uwaga: studia prowadzone w Filii w Krotoszynie
położnictwo I; uwaga: studia w przygotowaniu
 prawo w biznesie I, In studia licencjackie
 transport i logistyka I, In studia inżynierskie
 zarządzanie i inżynieria produkcji I, In studia inżynierskie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Elblągu

82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1

Państwowa Wyższa Szkoła
Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu
37-500 Jarosław, ul. Czarnieckiego 16

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa
w Jeleniej Górze
58-503 Jelenia Góra, ul. Lwówecka 18

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Koninie
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 1

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Koszalinie
75-582 Koszalin, ul. Leśna 1

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
38-400 Krosno, Rynek 1

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy
59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5a
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Jana Amosa Komeńskiego
w Lesznie
Biuro Rekrutacji
64-100 Leszno, ul. Mickiewicza 5
Budynek Główny, parter, pokój nr 131
tel. 65 525 01 12
www.pwsz.edu.pl
e-mail: rekrutacja@pwsz.edu.pl
 administracja I, In ścieżki dyplomowania: administracja publiczna, international business administration (złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)
 bezpieczeństwo narodowe I, In ścieżki dyplomowania: przygotowanie
do służby w Policji, zarządzanie kryzysowe z elementami obronności (złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)
 budownictwo I, In studia 3,5-letnie inżynierskie stacjonarne dla pracujących; ścieżki dyplomowania: konstrukcje budowlane, organizacja i zarządzanie procesem budowlanym (złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)
 ekonomia I, In ścieżki dyplomowania: finanse i rachunkowość małych
i średnich przedsiębiorstw, ekonomia menedżerska (złożenie wymaganych
dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)
 elektrotechnika I, In studia 3,5-letnie inżynierskie stacjonarne dla pracujących; ścieżki dyplomowania: niekonwencjonalne źródła energii, instalacje elektryczne (złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)
 filologia I ścieżki dyplomowania: filologia w zakresie języka angielskiego /nauczycielska, filolog w biznesie/, filologia w zakresie języka hiszpańskiego /kulturowo-tłumaczeniowa, hispanista w obsłudze turystyczno-hotelarskiej/ (złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc); uwaga: język
hiszpański nauczany od podstaw
 fizjoterapia M (złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu
miejsc)
 informatyka I studia 3,5-letnie inżynierskie; ścieżki dyplomowania: informatyka w zarządzaniu, aplikacje internetowe i mobilne (złożenie wymaganych
dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)
 logistyka I, In studia 3,5-letnie inżynierskie; ścieżki dyplomowania: logistyka produkcji, logistyka handlu i usług (złożenie wymaganych dokumentów
– do wyczerpania limitu miejsc)
 mechanika i budowa maszyn I, In studia 3,5-letnie inżynierskie stacjonarne dla pracujących; ścieżki dyplomowania: komputerowe wspomaganie produkcji, eksploatacja i diagnostyka pojazdów samochodowych (złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)
 mechatronika III, InIIn studia 3,5-letnie inżynierskie; ścieżki dyplomowania: nowoczesne konstrukcje i technologie w mechatronice, zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej (złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M (złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)
 pielęgniarstwo I (złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu
miejsc)
 wychowanie fizyczne III ścieżki dyplomowania: menager sportu lokalnego i rekreacji ruchowej, rekreacyjny trening zdrowotny wellness & SPA
(złożenie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc)

perspektywy.pl

Państwowa Wyższa Szkoła
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
18-400 Łomża, ul. Akademicka 14

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa
w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nysie
48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7

Małopolska Uczelnia Państwowa
im. rotmistrza Witolda Pileckiego
w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Kolbego 8
tel. 33 842 98 13, 33 842 98 23
www.uczelniaoswiecim.edu.pl
e-mail: rekrutacja@uczelniaoswiecim.edu.pl
 administracja publiczna i komunikowanie społeczne I, In moduły specjalnościowe: komunikacja społeczna i nowe media, menedżer samorządu
terytorialnego; (dwa dowolnie wybrane przedmioty zdawane na maturze)
 bezpieczeństwo wewnętrzne I, In moduły specjalnościowe: służby
mundurowe i bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo informatyczne;
(dwa dowolnie wybrane przedmioty zdawane na maturze)
 dietetyka I, In moduły specjalnościowe: poradnictwo dietetyczne, żywienie w sporcie; (biologia oraz jeden dowolnie wybrany przedmiot; ocena stanu
zdrowia)
 filologia angielska I, In moduły specjalnościowe: moduł tłumaczeniowy,
język angielski w biznesie i turystyce; (język angielski oraz jeden dowolnie
wybrany przedmiot)
 finanse i rachunkowość I, In moduły specjalnościowe: rachunkowość
i podatki, finanse i bankowość; (matematyka oraz jeden dowolnie wybrany
przedmiot)
 informatyka I, In studia inżynierskie; (jeden przedmiot spośród: matematyka/fizyka/informatyka i jeden dowolnie wybrany przedmiot)
 mechatronika I, In studia inżynierskie; moduły specjalnościowe: robotyka użytkowa, automatyka i systemy pomiarowe; (jeden przedmiot spośród: matematyka/fizyka/ informatyka/chemia i jeden dowolnie wybrany przedmiot)
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M, Mn (dwa dowolnie wybrane przedmioty; ocena stanu zdrowia)
 pielęgniarstwo II, InIn (dwa dowolnie wybrane przedmioty; ocena stanu zdrowia)
 politologia II, InIn moduły specjalnościowe: kreacja wizerunku i public relations, organizacja i wsparcie kultury; (dwa dowolnie wybrane przedmioty)
 praca socjalna I, In moduły specjalnościowe: praca socjalna z osobami
starszymi, wsparcie rodzinne z mediacjami, coaching; (dwa dowolnie wybrane przedmioty)

 ratownictwo medyczne I, In (dwa dowolnie wybrane przedmioty; ocena stanu zdrowia; uwaga: dodatkowa punktacja za biologię)
 wychowanie fizyczne I, In moduły specjalnościowe: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych, trening personalny – rekreacja; (dwa dowolnie wybrane przedmioty; ocena stanu zdrowia)
 zarządzanie I, In moduły specjalnościowe: psychologia w biznesie; zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii; handel i e-biznes; (dwa
dowolnie wybrane przedmioty)
 zarządzanie i inżynieria produkcji II, InIn studia inżynierskie; moduły specjalnościowe: inżynier jakości, logistyka i transport w zarządzaniu
produkcją, inżynier procesu – optymalizacja, wizualizacja i modelowanie;
(jeden przedmiot spośród: matematyka/fizyka/ informatyka/chemia i jeden dowolnie wybrany przedmiot)

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica
w Pile

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul. Książąt Lubomirskich 6

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

47-400 Racibórz, ul. Słowackiego 55

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
38-500 Sanok ul. Mickiewicza 21

Państwowa Uczelnia
im. Stefana Batorego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64C

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Edwarda F. Szczepanika
w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 10
tel. 87 562 84 32
www.puz.suwalki.pl
e-mail: biuro.rektor@pwsz.suwalki.pl
 finanse i rachunkowość I (1. jeden z wybranych przedmiotów: matematyka,
historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, informatyka; 2. język obcy)
 ekonomia I→II (1. jeden z wybranych przedmiotów: matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, informatyka; 2. język obcy)
 filologia I (1. język angielski, 2. język rosyjski); uwaga: w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali matury z języka angielskiego lub języka rosyjskiego
należy dostarczyć certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego
w stopniu B2
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M (1. jeden z wybranych
przedmiotów: język polski lub historia lub wiedza o społeczeństwie; 2. język obcy)
 transport I studia inżynierskie (1. jeden z wybranych przedmiotów: matematyka lub fizyka, chemia, informatyka; 2. język obcy)

Pa ń s t w o w a U c z e l n i a Z a w o d o w a w S u w a ł k a c h
 budownictwo I studia inżynierskie (1. jeden z wybranych przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, Informatyka; 2. język obcy)
 produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych I studia inżynierskie
(1. jeden z wybranych przedmiotów: matematyka, fizyka, biologia, chemia, informatyka; 2. język obcy)
 zarządzanie i inżynieria produkcji I studia inżynierskie (1. jeden z wybranych przedmiotów: matematyka, fizyka, biologia, chemia, informatyka; 2. język obcy)
 pielęgniarstwo I (1. jeden z wybranych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka,
matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie; 2. język obcy)
 ratownictwo medyczne I (1. jeden z wybranych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie; 2. język obcy)
 bezpieczeństwo wewnętrzne I→II (1. jeden z wybranych przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia; 2. język obcy)
 kosmetologia I (1. jeden z wybranych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka,
matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie; 2. język obcy)
 logistyka I (1. jeden z wybranych przedmiotów: matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, 2. język obcy)

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego
w Tarnobrzegu

39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 50

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8

Dziewczyny
na politechniki!
7 kwietnia

2022

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Wałczu
78-600 Wałcz
ul. Wojska Polskiego 99, budynek 4
tel. 67 250 01 87
https://pwsz.eu
e-mail: dziekanat@pwsz.eu
 administracja I, In (1. jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, WOS,
historia, geografia, chemia, biologia, informatyka; 2. język polski lub język obcy)
 bezpieczeństwo I, In (1. jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka,
WOS, historia, geografia, chemia, biologia, informatyka; 2. język polski lub język obcy)
 finanse i rachunkowość I, In (1. jeden przedmiot spośród: matematyka,
fizyka, WOS, historia, geografia, chemia, biologia, informatyka; 2. język polski
lub język obcy)
 informatyka I, In (1. jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, WOS, historia, geografia, chemia, biologia, informatyka; 2. język polski lub język obcy)
 pedagogika III, InIIn (1. jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, WOS, historia, geografia, chemia, biologia, informatyka; 2. język polski lub
język obcy)
 wychowanie fizyczne I, In (1. jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, WOS, historia, geografia, chemia, biologia, informatyka; 2. język polski lub
język obcy)
 zarządzanie III, InIIn (1. jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, WOS, historia, geografia, chemia, biologia, informatyka; 2. język polski lub
język obcy)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 4

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

87-800 Włocławek, ul. 3 Maja 17

Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica
w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Pereca 2

www.
w dziewczynynapolitechniki.pl
w.
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szkoły
POLICEALNE
Są coraz bardziej popularne, bo pomagają zdobyć cenione przez pracodawców praktyczne umiejętności. Wybierają je nie tylko absolwenci szkół ŚREDNICH, ale także studenci, którzy równolegle studiują swój kierunek i uczą
się zawodu.
W polskim systemie edukacji szkoła policealna jest przeznaczona dla absolwentów szkół średnich. Konieczne jest zatem posiadanie
wykształcenia średniego, matura nie jest wymagana. Jest to więc świetna propozycja dla tych, którzy chcą szybko zdobyć zawód, nie zdali
matury bądź nie dostali się na studia. Ale dziś szkoła policealna przestała już być synonimem porażki edukacyjnej, a racjonalnym wyborem. Coraz częstsze są sytuacje, że osoby, które studiują na studiach stacjonarnych, w weekendy uzupełniają kompetencje na pokrewnych kierunkach właśnie w tego typu szkołach.
Wyróżnia się szkoły policealne publiczne, niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych oraz niepubliczne bez uprawnień szkół publicznych. Szkoły policealne dokonują naboru dwukrotnie – we wrześniu i w lutym. Czas trwania nauki dla poszczególnych zawodów
w policealnej szkole z uprawnieniami szkoły publicznej, bądź w szkole policealnej publicznej, określa program MEN. Nauka na większości kierunków trwa dwa lata, czyli cztery semestry. W szkołach policealnych bez uprawnień szkoły publicznej nauka trwa jeden rok, czyli
dwa semestry.

Warszawska Szkoła Reklamy

KamArti

02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3
tel. 22 855 00 50
www.akademiareklamy.edu.pl
e-mail: szkolareklamy@szkolareklamy.pl

00-144 Warszawa, al. Solidarności 93 lok. 4
tel. 603 219 209
www.kamarti.pl
e-mail: sekretariat@kamarti.pl

W ofercie szkoły 9 specjalizacji:
1. Projektowanie graficzne
2. Multimedia
3. Fotografia artystyczna i reklamowa
4. Realizacja filmowa i telewizyjna
5. Produkcja filmowa i telewizyjna
6. Realizacje intermedialne
7. Animacja
8. Wizaż i charakteryzacja
9. Strategia reklamy i public relations (kursy menadżerskie)
Przez 25 lat swojej obecności na rynku edukacyjnym specjalizujemy się w nauczaniu zawodowym stawiając na praktykę, profesjonalną kadrę i indywidualne podejście do każdego Słuchacza. Mury naszej szkoły każdego roku opuszcza kilkaset osób podejmujących pracę w branży reklamowej, artystycznej
i kreatywnej. Wychodząc na przeciw coraz większemu zainteresowaniu naszą
ofertą rozpoczęliśmy współpracę z Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczną im. Bolesława Prusa (wwsh.edu.pl) i uruchomiliśmy 3-letnie studia licencjackie na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalizacjach:
 Strategia reklamy i public relations
 Grafika w nowych mediach i komunikowaniu społecznym;
 Fotografia w nowych mediach i komunikowaniu społecznym;
 Organizacja produkcji radiowo-telewizyjnej i reżyseria.
Program nauczania opieramy na naszym, sprawdzonym i praktycznym systemie pozwalającym dostosować plan do własnych, indywidualnych zainteresowań oraz potrzeb. Rozwijamy także system praktyk i kursów kompetencji zawodowych gwarantując każdemu dostęp do ciekawej oferty
i możliwość rozwoju.

KamArti jest policealną szkołą artystyczną, utworzoną przez aktora, reżysera, dyrektora Teatru Kamienica w Warszawie – Emiliana Kamińskiego.
To jedyna taka szkoła w Polsce, działająca przy warszawskim Teatrze Kamienica. Uczy w kierunkach: „Realizacje intermedialne” „Stylizacja kostiumu
i kreacja wizerunku” oraz „Techniki scenograficzne”, a program nauki jest
ukierunkowany na rozwój umiejętności w zakresie realizacji dźwięku, światła i multimediów, kreacji wizerunku, charakteryzacji, projektowania
kostiumów, scenografii.
KamArti przygotowuje do zawodu związanego z techniczną obsługą m.in. przedstawień teatralnych, koncertów, wydarzeń artystycznych, biznesowych i sportowych. Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i kończy się egzaminem zawodowym.
Szkoła kładzie nacisk na zajęcia praktyczne, prowadzone przez doświadczonych specjalistów z branży. Wśród nauczycieli są eksperci, mający
na swoich kontach największe realizacje sceniczne i filmowe zarówno
w kraju, jak i za granicą. Pracujemy na najlepszym sprzęcie i organizujemy
praktyczną naukę zawodu w wielu miejscach, pokazując szerokie spektrum
możliwości podjęcia pracy!
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