Załącznik nr 1 do Uchwały nr 627 /05 /2016 Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 maja 2016 roku

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYJĘĆ DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW WYŻSZYCH
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

1.

WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-ROLNICZY

Kierunek: Architektura krajobrazu
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium obowiązkowe

1 przedmiot spośród następujących: matematyka, biologia, chemia, fizyka
z astronomią lub geografia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,8

Język angielski lub inny język obcy
0,5

Złożenie przez każdego kandydata teczki formatu A-3 (420x297) zawierającej
dziesięć rysunków, wykonanych dowolną techniką, przedstawiających: krajobraz
otwarty, starą i nową architekturę oraz wnętrza parków i ogrodów (w dowolnej
proporcji). Na tej podstawie Komisja dokona oceny zdolności kandydata i podejmie
decyzję o przyjęciu na studia.
W przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit
wolnych miejsc na kierunek o kolejności przyjęć decyduje ocena złożonych prac.

1,6

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Liczba
i
nazwa
przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium obowiązkowe

1 przedmiot spośród następujących: matematyka, biologia, chemia, fizyka
z astronomią lub geografia

0,8

Język angielski lub inny język obcy
0,5

Złożenie przez każdego kandydata teczki formatu A-3 (420x297) zawierającej
dziesięć rysunków, wykonanych dowolną techniką, przedstawiających: krajobraz
otwarty, starą i nową architekturę oraz wnętrza parków i ogrodów (w dowolnej
proporcji). Na tej podstawie Komisja dokona oceny zdolności kandydata i podejmie
decyzję o przyjęciu na studia.
W przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit
wolnych miejsc na kierunek o kolejności przyjęć decyduje ocena złożonych prac.

1,6

Kierunek: Architektura krajobrazu
Poziom: II stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Podstawą kwalifikacji dla absolwentów I stopnia kierunku Architektura krajobrazu jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen
uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem na studiach I stopnia. Dla absolwentów innych kierunków
studiów, warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej, potwierdzającej kompetencje
uprawniające do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Architektura krajobrazu.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali:

Średnia arytmetyczna:

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

5,0

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

4,50 – 4,99

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

4,00 - 4,49

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3+)

35 pkt.

3,50 – 3,99

35pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

3,00 - 3,49

30 pkt.

Kryterium kwalifikacyjne

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku
Architektura krajobrazu, Architektura i Urbanistyka

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc

Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia

Kierunek: Biologia
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: biologia, chemia, fizyka z astronomią,
geografia lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

Liczba
i
nazwa
przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek

Język polski

0,8

0,5

0,003

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących:
z astronomią, geografia lub matematyka

Liczba
i
nazwa
przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek

Język polski

biologia,

chemia,

fizyka
0,8

0,5

0,003

Kierunek: Biologia
Poziom: II stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Podstawą kwalifikacji dla absolwentów I stopnia kierunku Biologia jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych
z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem na studiach I stopnia. Dla absolwentów innych kierunków studiów
warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej, potwierdzającej kompetencje uprawniające do
podjęcia studiów II stopnia na kierunku Biologia.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali:

Średnia arytmetyczna:

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

5,0

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

4,50 – 4,99

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

4,00 - 4,49

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3+)

35 pkt.

3,50 – 3,99

35pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

3,00 - 3,49

30 pkt.

Kryterium kwalifikacyjne

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku Biologia lub
kierunku pokrewnego z obszarów nauk przyrodniczych i/lub nauk rolniczych, leśnych
i weterynaryjnych
Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia

Kierunek: Ochrona Środowiska
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: biologia, geografia, chemia, fizyka
z astronomią lub matematyka na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych
branych
pod
uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc na
kierunek

Język polski

0,8

0,5

0,003

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: biologia, geografia, chemia, fizyka z
astronomią lub matematyka

Liczba
i
nazwa
przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek

Język polski

0,8

0,5

0,003

Kierunek: Ochrona Środowiska
Poziom: II stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Podstawą kwalifikacji dla absolwentów I stopnia kierunku Ochrona Środowiska jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen
uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem na studiach I stopnia. Dla absolwentów innych kierunków
studiów warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej, potwierdzającej kompetencje
uprawniające do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali:

Średnia arytmetyczna:

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

5,0

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

4,50 – 4,99

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

4,00 - 4,49

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3+)

35 pkt.

3,50 – 3,99

35pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

3,00 - 3,49

30 pkt.

Kryterium kwalifikacyjne

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku
Ochrona Środowiska lub kierunku pokrewnego z obszarów nauk przyrodniczych
i/lub nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc

Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia

Kierunek: Rolnictwo
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: biologia, geografia, chemia, fizyka
z astronomią lub matematyka na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym

Liczba
i
nazwa
przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek

Język polski

0,8

0,5

0,003

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: biologia, geografia, chemia,
fizyka z astronomią lub matematyka

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych miejsc
na kierunek

Język polski

0,8

0,5

0,003

Kierunek: Rolnictwo
Poziom: II stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Podstawą kwalifikacji dla absolwentów I stopnia kierunku Rolnictwo jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych
z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem na studiach I stopnia. Dla absolwentów innych kierunków studiów
warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej, potwierdzającej kompetencje uprawniające do
podjęcia studiów II stopnia na kierunku Rolnictwo.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali:

Średnia arytmetyczna:

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

5,0

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

4,50 – 4,99

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

4,00 - 4,49

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3+)

35 pkt.

3,50 – 3,99

35pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

3,00 - 3,49

30 pkt.

Kryterium kwalifikacyjne

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku
Rolnictwo lub kierunku pokrewnego z obszarów nauk przyrodniczych i/lub
nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa
limit wolnych miejsc

Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia

Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: chemia, fizyka z astronomią, matematyka
lub biologia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

Liczba
i
nazwa
przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek

Język polski

0,8

0,5

0,003

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: chemia, fizyka z astronomią, matematyka
lub biologia

Liczba
i
nazwa
przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

Kryterium dodatkowe w przypadku,
gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek

Język polski

0,8

0,5

0,003

Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Poziom: II stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Podstawą kwalifikacji dla absolwentów I stopnia kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka jest średnia arytmetyczna
wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem na studiach I stopnia. Dla absolwentów
innych kierunków studiów warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej, potwierdzającej
kompetencje uprawniające do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali:

Średnia arytmetyczna:

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

5,0

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

4,50 – 4,99

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

4,00 - 4,49

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3+)

35 pkt.

3,50 – 3,99

35pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

3,00 - 3,49

30 pkt.

Kryterium kwalifikacyjne

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku Technologia
Żywności i Żywienie Człowieka lub kierunku pokrewnego z obszarów nauk przyrodniczych
i/lub nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia

Kierunek: Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: fizyka z astronomią, biologia, geografia,
chemia lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych miejsc
na kierunek

Język polski

0,8

0,5

0,003

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: fizyka z astronomią, biologia, geografia,
chemia, lub matematyka

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych miejsc
na kierunek

Język polski

0,8

0,5

0,003

2. WYDZIAŁ EKONOMII
Kierunek: Ekonomia
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek
Uwagi

Brany będzie pod uwagę jeden przedmiot, na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego: matematyka
Brany będzie pod uwagę jeden przedmiot wskazany przez kandydata:
geografia lub historia lub WOS

0,8
0,5

Język obcy
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie
0,003
liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów
mniejszej niż limit
Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do
podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi
dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury"

Zasady rekrutacji dla kandydatów ze „starą maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek

Brany będzie pod uwagę jeden przedmiot z części pisemnej egzaminu
maturalnego: matematyka
Brana będzie pod uwagę ocena na świadectwie ukończenia szkoły średniej
z jednego przedmiotu wskazanego przez kandydata: geografii lub historii lub
WOS
Język obcy
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie
liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów
mniejszej niż limit.

0,8

0,5

0,003

Kierunek: Ekonomia
Poziom: II stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci posiadający dyplom licencjata, magistra lub równorzędny, uprawniający do podjęcia
studiów II stopnia.
Kryterium kwalifikacyjne

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc
Uwagi

Podstawą kwalifikacji będzie średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w realizowanym toku
studiów, która mnożona będzie przez współczynnik 1,8 dla absolwentów kierunku ekonomia lub
przez współczynnik 1,2 dla absolwentów pozostałych kierunków z dziedziny nauk ekonomicznych
ocena z pracy dyplomowej. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej
w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej
niż limit.
W przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na specjalność realizowaną w języku
angielskim stosowane będą ogólne zasady przyjęcia obowiązujące na UR oraz dodatkowo
wymagany będzie list rekomendacyjny od wykładowcy posiadającego co najmniej stopień
doktora znającego kandydata osobiście.

3. WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Kierunek: Filologia
Specjalność: Filologia angielska
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Specjalizacje: nauczycielska i translatoryczna
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek.

Uwagi

JĘZYK ANGIELSKI
- część pisemna na poziomie rozszerzonym
lub
część pisemna na poziomie podstawowym

Część ustna* egzaminu maturalnego z języka angielskiego.
Jeżeli powyższe kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie o przyjęciu określonej
w limicie liczby kandydatów uwzględniona zostanie trzecie kryterium – liczba punktów za
pisemny egzamin maturalny z języka polskiego.
*w przypadku matury zdawanej przed 2012r. brana jest pod uwagę liczba punktów na
poziomie rozszerzonym
Studenci decydują o wyborze specjalizacji po zakończeniu pierwszego semestru.
Uruchomienie danej specjalizacji planuje się w przypadku wybrania jej przez min. 15
osób – przy mniejszej liczbie chętnych Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do
nieuruchamiania takiej specjalizacji w danym roku akademickim.
Obcokrajowcy oraz obywatele z maturą uzyskaną poza granicami Polski oraz osoby, które
w ramach „nowej matury” nie zdawały egzaminu z języka angielskiego przystępują do
egzaminu wstępnego tak, jak kandydaci ze „starą maturą”.

2
1

0,003

Zasady rekrutacji dla kandydatów ze „starą maturą”
waga
przedmiotu
Egzamin wstępny

Uwagi

Maksymalna liczba punktów: 200
Egzaminu wstępny obejmuje:
a) egzamin pisemny z języka angielskiego (120 pkt.),
b) egzamin ustny z języka angielskiego (80 pkt.)
Egzamin pisemny składa się z testu leksykalno-gramatycznego (transformacje,
wyszukiwanie błędów, słowotwórstwo) oraz testu wyboru sprawdzającego wiadomości
z zakresu kulturoznawstwa krajów anglojęzycznych.
Egzamin ustny obejmuje wypowiedź kandydata na wylosowany temat. Warunkiem
1
dopuszczenia do egzaminu ustnego jest uzyskanie co najmniej 60 pkt z egzaminu
pisemnego. Kandydaci, którzy uzyskali mniej punktów nie podlegają dalszej rekrutacji
i otrzymują 0 punktów rekrutacyjnych.
Punkty za egzamin pisemny i ustny sumuje się. W przypadku uzyskania liczby punktów
mniejszej niż 100, egzamin uznaje się za niezdany i kandydat otrzymuje
0 punktów rekrutacyjnych. W pozostałych przypadkach suma otrzymanych punktów
odpowiada punktom rekrutacyjnym, które zostają wprowadzone do listy rankingowej
wspólnej dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą.
Obcokrajowcy oraz obywatele z maturą uzyskaną poza granicami Polski przystępują do egzaminu wstępnego
tak, jak kandydaci ze „starą maturą”.

Kierunek: Filologia
Specjalność: Filologia angielska
Poziom: II stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Specjalizacje: nauczycielska i translatoryczna
Podstawą kwalifikacji są ukończone studia I stopnia na kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana
ze specjalnością język angielski. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę sumę punktów uzyskanych za ocenę
z dyplomu ukończenia studiów I-go stopnia oraz średnią ocen z toku studiów I-go stopnia na tym kierunku. Maksymalna liczba
punktów, jaką kandydat może uzyskać wynosi 10. Poszczególnym ocenom na dyplomie przypisuje się następujące wartości
punktowe:

bardzo
dobra
dobra plus
dobra
dostateczna plus
dostateczna

5 pkt.
4,5 pkt.
4 pkt.
3,5 pkt.
3 pkt.

Maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może uzyskać wynosi 10. Na studia przyjmowani są kandydaci od najwyższej liczby
punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

Kryterium kwalifikacyjne

Kryterium dodatkowe w przypadku,
gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych miejsc
Uwagi

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia na kierunku filologia
angielska lub lingwistyka stosowana ze specjalnością język angielski.
Na studia
w specjalizacji nauczycielskiej przyjmowani są kandydaci, którzy na studiach I stopnia uzyskali
uprawnienia pedagogiczne.
W przypadku dwóch lub więcej kandydatów z jednakową liczbą punktów
dla ostatnich miejsc z limitu przyjęć kryterium decydującym o przyjęciu jest wyższa średnia
z toku studiów.
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów,
Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż
limit.
Uruchomienie danej specjalizacji planuje się w przypadku wybrania jej przez
min.15 osób – przy mniejszej liczbie chętnych Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do
nieuruchamiania takiej specjalizacji w danym roku akademickim.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów
II stopnia, WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 10 punktów.
Kierunek: Filologia
Specjalność: Filologia germańska
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Wyboru specjalizacji student filologii germańskiej dokonuje po drugim semestrze studiów.
Specjalizacje do wyboru po 1. roku na 3-letnich studiach stacjonarnych I stopnia:
- specjalizacja translatoryczna na poziomie zaawansowanym,
- specjalizacja nauczycielska na poziomie zaawansowanym,
- specjalizacja komunikacja interkulturowa w zakresie języka biznesu – język niemiecki z językiem angielskim,
- specjalizacja translatoryczna z nauką języka niemieckiego od podstaw,
- specjalizacja nauczycielska z nauką języka niemieckiego od podstaw,
- niemcoznawstwo.
Specjalizacje do wyboru po 1. roku na 3-letnich studiach niestacjonarnych I stopnia:
- specjalizacja translatoryczna na poziomie zaawansowanym,
- specjalizacja nauczycielska na poziomie zaawansowanym.
O przyjęciu na studia I stopnia dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą decyduje średnia z przedmiotów na świadectwie
dojrzałości. Listę kandydatów przyjętych na I rok ustala się na podstawie ilości uzyskanych punktów,przy czym średnia liczba
punktów obliczana jest według podanych poniżej zasad.

1.

„Nowa matura”
Dla kandydatów z „nową maturą” obowiązuje konkurs dyplomów maturalnych. Wyniki uzyskane na egzaminie
maturalnym przelicza się wg następujących zasad:
dla kandydatów, którzy wybrali na maturze język niemiecki (pisemnie i/lub ustnie) w wersji rozszerzonej uznawana
jest ilość punktów procentowych otrzymanych na maturze z języka niemieckiego w skali 1:2;
dla kandydatów, którzy wybrali język niemiecki w wersji podstawowej uwzględnia się liczbę punktów otrzymanych
na maturze w skali 1:1;
dla kandydatów zainteresowanych nauką języka niemieckiego od podstaw, którzy wybrali na maturze inny język
obcy niż język niemiecki, w wersji rozszerzonej lub w wersji podstawowej, uwzględnia się liczbę punktów
uzyskanych na maturze z tego języka w skali 1:1.

Pod uwagę brane są punkty za część pisemną i/lub ustną egzaminu maturalnego, pomnożone przez współczynniki wymienione
w poniższej tabeli:
przedmiot

poziom

waga przedmiotu

język niemiecki - pisemny i/lub ustny

rozszerzony

2

język niemiecki - pisemny i/lub ustny

podstawowy

1

język obcy nowożytny inny niż język niemiecki pisemny i/lub ustny

rozszerzony/podstawowy

1

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników
z wymienionych przedmiotów, zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez współczynniki przypisane
poszczególnym przedmiotom.
Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.
W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punktów, o kolejności na liście przyjętych decydować będzie
kryterium dodatkowe, tj. wynik z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy
na poziomie rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie pozwoli rozstrzygnięcie przyjęcia liczby kandydatów określonej
w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.
2.
„Stara matura”
Dla kandydatów ze „starą maturą” obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim, sprawdzająca opanowanie języka
niemieckiego, oceniana wg następującej punktacji:
ocena z rozmowy
bardzo dobry
plus dobry
dobry
plus dostateczny
dostateczny

punkty
400 pkt.
320 pkt.
240 pkt.
160 pkt.
80 pkt.

W przypadku:
- studiów stacjonarnych I stopnia: kierunek zostanie uruchomiony, o ile przyjętych zostanie min. 15 osób – przy mniejszej liczbie
chętnych Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia specjalizacji w danym roku akademickim,
- studiów niestacjonarnych I stopnia: kierunek zostanie uruchomiony, o ile przyjętych zostanie min. 25 osób.
Kierunek: Filologia
Specjalność: Filologia germańska
Poziom: II stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Wyboru specjalizacji student filologii germańskiej dokonuje po zakończeniu procedury rekrutacyjnej, przed rozpoczęciem
pierwszego semestru studiów.
II stopnia:
- specjalizacja translatoryczna,
- specjalizacja nauczycielska.
Na specjalizację nauczycielską obowiązuje konkurs dyplomów licencjackich w zakresie filologii germańskiej, specjalizacja
nauczycielska.
Kandydaci na specjalizację translatoryczną obowiązuje konkurs dyplomów licencjackich w zakresie filologii germańskiej lub
lingwistyki stosowanej. Dla absolwentów z dyplomem licencjata innych kierunków humanistycznych lub społecznych warunkiem
przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej w języku niemieckim, dotyczącej tłumaczenia tekstów
z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki, sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia
w/w studiów.
Obowiązująca punktacja na studia II stopnia:
ocena końcowa na dyplomie licencjackim
w zakresie filologii germańskiej
bardzo dobry
plus dobry
dobry
plus dostateczny
dostateczny

punkty
50 pkt.
45 pkt.
40 pkt.
35 pkt.
30 pkt.

Dla absolwentów kierunków innych niż filologia germańska podczas rekrutacji na studia II stopnia będzie brana pod uwagę ocena
z rozmowy kwalifikacyjnej, przeliczana według następujących zasad:
ocena uzyskana podczas rozmowy kwalifikacyjnej
bardzo dobry
plus dobry
dobry
plus dostateczny
dostateczny

punkty
50 pkt.
45 pkt.
40 pkt.
35 pkt.
30 pkt.

Kandydaci przyjmowani są od najwyższej liczby uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc.
W przypadku, gdy liczba kandydatów z taką samą oceną na dyplomie jest większa niż limit miejsc, o przyjęciu decyduje średnia
ocen z toku studiów I stopnia.
średnia ocen z toku studiów
od średniej 3,20
3,21-3.50
3,51-4,20
4,21-4,50
od średniej 4,51

punkty
30 pkt.
35 pkt.
40 pkt.
45 pkt.
50 pkt.

W przypadku
- studiów stacjonarnych II stopnia: kierunek zostanie uruchomiony, o ile przyjętych zostanie min. 15 osób – przy mniejszej liczbie
chętnych Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia specjalizacji w danym roku akademickim,
- studiów niestacjonarnych II stopnia: kierunek zostanie uruchomiony, o ile przyjętych zostanie min. 25 osób.
WYMAGANIA WSTĘPNE, OCZEKIWANE KOMPETENCJE KANDYDATA
1. STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
a) specjalizacja nauczycielska i translatoryczna na poziomie zaawansowanym, specjalizacja komunikacja
interkulturowa w zakresie języka biznesu – język niemiecki z językiem angielskim:
Kandydat
- wykazuje się znajomością języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym/min. na poziomie podstawowym,
potwierdzoną pozytywną oceną na maturze z języka niemieckiego odpowiednio na poziomie zaawansowanym/min. na poziomie
podstawowym
- oraz posiada wiedzę ogólną na poziomie absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, potwierdzoną świadectwem maturalnym.
b) specjalizacja nauczycielska i translatoryczna z nauką języka niemieckiego od podstaw:
Kandydat
- wykazuje się znajomością innego niż język niemiecki języka obcego na poziomie średniozaawansowanym/min. na poziomie
podstawowym, potwierdzoną pozytywną oceną na maturze z tego języka odpowiednio na poziomie zaawansowanym/min. na
poziomie podstawowym
- oraz posiada wiedzę ogólną na poziomie absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, potwierdzoną świadectwem maturalnym.
1.1. STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
a) specjalizacja nauczycielska i translatoryczna na poziomie zaawansowanym:
Kandydat
- wykazuje się znajomością języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym/min. na poziomie podstawowym,
potwierdzoną pozytywną oceną na maturze z języka niemieckiego odpowiednio na poziomie zaawansowanym/min. na poziomie
podstawowym
- oraz posiada wiedzę ogólną na poziomie absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, potwierdzoną świadectwem maturalnym.
2. STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA
a) specjalizacja nauczycielska:
Kandydat
- posiada tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii germańskiej, specjalizacja nauczycielska, tj. kwalifikacje uprawniające do
nauczania języka niemieckiego min. w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
- wykazuje znajomość języka niemieckiego na poziomie min. C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy, co dla
absolwentów kierunków innych niż filologia germańska podlega weryfikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
- wyróżnia się podstawową wiedzą (na poziomie licencjata filologii germańskiej) z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej
wybranej specjalizacji magisterskiej.
b) specjalizacja translatoryczna:
Kandydat
- posiada tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii germańskiej lub równoważny uzyskany na kierunkach humanistycznych lub
społecznych,
- wykazuje znajomość języka niemieckiego na poziomie min. C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy,

- wyróżnia się podstawową wiedzą (na poziomie licencjata filologii germańskiej lub innym równoważnym uzyskanym na kierunkach
humanistycznych lub społecznych) z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej – w tym
językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i historii krajów niemieckiego obszaru językowego,
- posiada elementarne umiejętności translatorskie w kontekście relacji międzyjęzykowych adekwatnie do wybranej specjalności:
język polski – język niemiecki.
Kierunek: Filologia
Specjalność: Filologia rosyjska
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Studenci decydują o wyborze specjalizacji po zakończeniu drugiego semestru.
Uruchomienie danej specjalizacji na studiach stacjonarnych planuje się w przypadku wybrania jej przez min. 15 osób.
Specjalizacje do wyboru po pierwszym roku studiów pierwszego stopnia (trzyletni licencjat z filologii rosyjskiej):
specjalizacja nauczycielska z językiem angielskim,
specjalizacja rosyjski i angielski język biznesu,
specjalizacja język rosyjski i angielski w turystyce,
specjalizacja translatoryka polsko-rosyjska
O przyjęciu na studia pierwszego stopnia („Stara i Nowa Matura”) decyduje średnia z przedmiotów na świadectwie dojrzałości. Listę
kandydatów przyjętych na I rok ustala się na podstawie ilości uzyskanych punktów, przy czym średnia liczba punktów obliczana jest
według następujących zasad:
1.

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
przedmiot

poziom

waga przedmiotu

język polski

pisemny podstawowy

0,5

język polski

pisemny rozszerzony

0,6

język obcy

pisemny podstawowy

0,5

język obcy

pisemny rozszerzony

0,6

Kryterium dodatkowe:
język obcy nowożytny

rozszerzony pisemny

0,2

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników
z wymienionych przedmiotów, zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez współczynniki przypisane
poszczególnym przedmiotom.
2. Zasady rekrutacji dla kandydatów ze „starą maturą”
Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości (w części ustnej i pisemnej) z przedmiotów:
język polski
język rosyjski lub inny język obcy (jeśli kandydat nie ma na świadectwie dojrzałości języka rosyjskiego)
przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:
ocena (skala 1-6)
dopuszczający/mierny (2)

punkty
30

ocena (skala 2-5)
-

Punkty
-

dopuszczający plus (2+)

45

-

-

dostateczny (3)
dostateczny plus (3+)
dobry (4)

60
90
120

dostateczny (3)
dostateczny plus (3+)
dobry

50
90
140

dobry plus (4+)
bardzo dobry (5)

150
180

dobry plus(4+)
bardzo dobry (5)

170
200

bardzo dobry plus (5+)
celujący (6)

190
200

-

-

Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.
W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punktów, o kolejności na liście przyjętych decydować będzie kryterium
dodatkowe, jakim jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy na
poziomie rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, Uniwersytet
Rzeszowski zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.
Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo nieuruchomienia formy kształcenia i formy studiów w przypadku, gdy liczba
kandydatów będzie mniejsza niż minimalny limit miejsc określony odrębną uchwałą Senatu UR.

Ukończone studia I-go stopnia na kierunku filologia rosyjska uznaje się za równoznaczne z osiągnięciem efektów kształcenia,
przewidzianych dla studiów I-go stopnia na tym kierunku, w tym posiadanie znajomości języka rosyjskiego na poziomie co najmniej
C1.
Kierunek: Filologia
Specjalność: Filologia rosyjska
Poziom: II stopnia
Forma: stacjonarne
Specjalizacje do wyboru na studiach drugiego stopnia (dwuletnie uzupełniające – magisterium z filologii rosyjskiej):
specjalizacja nauczycielska (dla absolwentów studiów I stopnia filologii rosyjskiej specjalizacji nauczycielskiej),
specjalizacja rosyjski i angielski język biznesu,
specjalizacja translatoryka polsko-rosyjska.
Na specjalizację nauczycielską na studia II stopnia przyjmowani są wyłącznie absolwenci specjalności nauczycielskiej z dyplomem
licencjata filologii rosyjskiej.
Na specjalizacje rosyjski i angielski język biznesu i translatoryka polsko-rosyjska przyjmowani są absolwenci
z dyplomem licencjata zarówno filologii rosyjskiej, jak i innych kierunków. W przypadku absolwentów innych kierunków
obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna w języku rosyjskim w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych i znajomości leksyki
z zakresu rosyjskiego języka biznesu.
Dla absolwentów z dyplomem licencjata filologii rosyjskiej podczas rekrutacji na studia drugiego stopnia obowiązuje konkurs
dyplomów, podczas którego oceny będą przeliczane według następujących zasad:
bardzo dobra
dobra plus
dobra
dostateczna plus
dostateczna

5 pkt.
4,5 pkt.
4 pkt.
3,5 pkt.
3 pkt.

Dla absolwentów kierunków innych niż filologia rosyjska podczas rekrutacji na studia drugiego stopnia będzie brana pod uwagę
ocena z rozmowy kwalifikacyjnej, przeliczana według następujących zasad:
bardzo dobra
5 pkt.
dobra plus
4,5 pkt.
dobra
4 pkt.
dostateczna plus
3,5 pkt.
dostateczna
3 pkt.
W przypadku uzyskania przez kandydatów na studia II stopnia jednakowej liczby punktów o przyjęciu decyduje dodatkowe
kryterium, jakim jest średnia z toku studiów I stopnia, przeliczana według następujących zasad:
do średniej 3,20
3 pkt.
od 3,21 do 3,50
3,5 pkt.
od 3,51 do 4,20
4 pkt
od 4,21 do 4,50
4,5 pkt.
od 4,51
5 pkt.
Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc. Jeżeli kryterium dodatkowe nie
rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby
kandydatów mniejszej niż limit.
Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo nieuruchomienia formy kształcenia i formy studiów w przypadku,
gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż minimalny limit miejsc określony odrębną uchwałą Senatu UR.
Ukończone studia II-go stopnia na kierunku filologia rosyjska uznaje się za równoznaczne z osiągnięciem efektów kształcenia,
przewidzianych dla studiów II-go stopnia na tym kierunku, w tym posiadanie znajomości języka rosyjskiego na poziomie co
najmniej C2.
Kierunek: Filologia polska
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Oferta studiów jest skierowana do maturzystów – absolwentów liceów, liceów profilowanych i techników
– o zainteresowaniach humanistycznych, którzy chcą uzyskać podstawową wiedzę w zakresie historii i teorii literatury, nauki
o języku oraz nabyć umiejętności analizy zjawisk językowych, kulturowych i procesów literackich. Kandydaci, którzy po 1.
semestrze wybiorą filologię polską ze specjalizacją nauczycielską, dodatkowo będą mogli uzyskać uprawnienia do nauczania języka
polskiego w szkole podstawowej. Studia licencjackie przygotowują do podjęcia studiów II stopnia.
1. Kompetencje oczekiwane dla kandydatów na studia pierwszego stopnia weryfikowane podczas składania dokumentów:
komunikatywne posługiwanie się językiem polskim.
2. Kwalifikacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników obecnie obowiązującego pisemnego
egzaminu maturalnego z języka polskiego. Kandydaci otrzymują punkty według kryteriów podanych w poniższej tabeli.

Egzamin maturalny (obecnie obowiązujący)
Przedmiot

Egzamin

Język polski

Pisemny

Przeliczenie punktów

%
Poziom podstawowy punkty procentowe

1%=1p.

Poziom rozszerzony punkty procentowe

1%=2p.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów o kolejności na liście kandydatów decydować będzie
kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby kandydatów określonej
w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie przyjęcie mniejszej, niż limit, liczby kandydatów.
Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.
Studia są uruchamiane dla grupy min. 25 osób.
3. Dla kandydatów ze starą maturą warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie egzaminu maturalnego
z języka polskiego.
W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje konkurs świadectw. Oceny ze świadectw dojrzałości przeliczane są na punkty zgodnie
z tabelą:
Ocena (skala 1-6)
dopuszczająca/mierna (2)
dopuszczająca plus (2+)
dostateczna (3)
dostateczna plus (3+)
dobra (4)
dobra plus (4+)
bardzo dobra (5)
bardzo dobra plus (5+)
celująca (6)

Punkty za ocenę
30
45
60
90
120
150
180
190
200

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dostateczna (3)
dostateczna plus (3+)
dobra (4)
dobra plus (4+)
bardzo dobra (5)

50
90
140
170
200

4. Zasady kwalifikacji dla Polaków z zagranicznym dyplomem maturalnym oraz obcokrajowców, którzy zgodnie z art. 43 ustawy
„Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) mogą podejmować kształcenie na zasadach
obowiązujących obywateli polskich.
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Dziekana na wniosek
Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (1 pytanie otwarte).
Zagadnienia egzaminacyjne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Twórczość Jana Kochanowskiego jako głównego przedstawiciela renesansu w Polsce.
Satyry i bajki polskiego oświecenia - charakterystyka wybranych przykładów.
Romantyzm jako kierunek literacki w Polsce - najważniejsze założenia, poeci i utwory.
Dorobek literacki epoki pozytywizmu w Polsce - charakterystyka ogólna.
Ekranizacje i adaptacje filmowe polskiej literatury - prezentacja wybranych przykładów.
Twórczość polskich noblistów - Czesław Miłosz i Wisława Szymborska.
Polscy kompozytorzy muzyki klasycznej i ich utwory.
Główne zabytki architektury w Polsce.
Charakterystyka ogólna współczesnej polskiej prasy.
Polska kinematografia - twórcy i ich filmy.

Wynik końcowy: Za pytanie kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów. Sposób przeliczania punktów uzyskanych
z egzaminu:
0 p. - ocena niedostateczna
3 p. - ocena dostateczna
3,5 p. - ocena dostateczna +
4 p. - ocena dobra
4.5 p. - ocena dobra +
5 p. - ocena bardzo dobra
Ocena niedostateczna lub niezgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną wyklucza z dalszego postępowania.
Kierunek: Filologia polska
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
1.
2.

Wstęp wolny; podstawą przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów według kolejności do wyczerpania limitu miejsc.
Studia są uruchamiane dla grupy min. 25 osób.

Kierunek: Filologia polska
Poziom: II stopnia
Forma: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub
równorzędnych. Absolwenci studiów I stopnia filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską będą mogli doskonalić swoją wiedzę
i umiejętności w zakresie dydaktyki języka polskiego na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Dla absolwentów
kierunków studiów innych niż filologia polska warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej
sprawdzającej kompetencje kandydata/ki do podjęcia studiów II stopnia. Studia magisterskie przygotowują do podjęcia studiów
III stopnia.
W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia jest uwzględniana suma punktów z poniższych kryteriów:
ocena końcowa na dyplomie
bardzo dobra

5 p.

plus dobra

4,5 p.

dobra

4 p.

plus dostateczna 3,5 p.
dostateczna

3 p.

ocena z pracy dyplomowej (lub egzaminu dyplomowego)
bardzo dobra

5 p.

plus dobra

4,5 p.

dobra

4 p.

plus dostateczna 3,5 p.
dostateczna

3 p.

średnia z toku studiów I stopnia - liczba punktów równa jest średniej z toku studiów określonej do dwóch miejsc po
przecinku,
rozmowa kwalifikacyjna - sprawdzenie efektów kształcenia kandydata po studiach pierwszego stopnia
w zakresie następujących umiejętności oraz kompetencji ustalonych w ramach KRK:
a) Umiejętność precyzyjnej komunikacji, argumentacji, poprawnego logicznie i językowo wyrażania swoich myśli
i poglądów w języku polskim oraz stosowania różnych rejestrów języka (w tym rejestru języka akademickiego).
Na podstawie uporządkowanej wiedzy ogólnej z zakresu głównych kierunków w obrębie subdyscyplin filologicznych
(literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, językoznawstwo), kandydat potrafi przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów oraz
poglądów innych autorów, a także potrafi w syntezujący sposób formułować wynikające z nich wnioski.
b) Umiejętność selekcji i doboru narzędzi badawczych oparta na znajomości najważniejszych metod analizy
i interpretacji różnych wytworów kultury. Kandydat zna zatem podstawowe ujęcia teoretyczne, paradygmaty badawcze i pojęcia
właściwe dla dziedzin językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, potrafi też dokonać prezentacji opracowanych
zagadnień oraz zaproponować rozwiązania problemów w zakresie dziedzin naukowych w obrębie nauk filologicznych.
c) Umiejętność przeprowadzania krytycznej analizy i interpretacji różnych wytworów kultury poprzez zastosowanie
najbardziej typowych metod nauk filologicznych. Najistotniejszym celem analiz, których wykonywanie jest umiejętnością
obligatoryjną dla kandydata, jest nie tylko określenie znaczeń interpretowanych wytworów kultury, ale także scharakteryzowanie ich
oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
d) Umiejętność wykrywania interdyscyplinarnych zależności i powiązań między subdziedzinami nauk filologicznych a innymi
dziedzinami w obrębie szerszego obszaru nauk humanistycznych. Na tej podstawie, oraz na podstawie posiadanej wiedzy z zakresu
współczesnego życia kulturalnego, kandydat potrafi wykrywać zależności między tekstami kultury, literaturą i językiem a procesami
społecznymi i kulturowymi zachodzącymi współcześnie w kontekście polskim i europejskim.
e) Umiejętność sporządzania naukowych wypowiedzi w formie prac pisemnych o różnych formatach (np. streszczenie, recenzja,
praca roczna, praca licencjacka w języku polskim) przy użyciu źródeł pomocniczych. Kandydat potrafi także samodzielnie
przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych oraz
z zastosowaniem technik audiowizualnych.
f) Podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera. Poza posiadaniem niezbędnej umiejętności obsługi standardowych
edytorów tekstu kandydat potrafi korzystać z typowych komunikatorów sieciowych do prowadzenia wymiany informacji i poglądów
naukowych. Po trafi także korzystać z podstawowych funkcji metody zdalnego studiowania (e-learning) oraz korzystać z typowych
elektronicznych baz danych (np. MAK BN, PBL) w celu zdobywania niezbędnych do studiowania informacji.
g) Umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego zgodne z wymaganiami określonymi
dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ta umiejętność jest weryfikowana przez Komisję

Egzaminacyjną na podstawie wpisu z języka obcego nowożytnego w suplemencie do dyplomu ze studiów licencjackich. Ocenę
poświadcza przedstawiciel komisji rekrutacyjnej.
Punktacja za rozmowę kwalifikacyjną:
ocena bardzo dobra - 5 p.
ocena plus dobra - 4,5 p.
ocena dobra - 4 p.
ocena plus dostateczna - 3,5 p.
ocena dostateczna - 3 p.
ocena niedostateczna - 0 p.
2. Ocena niedostateczna lub niezgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną wyklucza z dalszego postępowania.
3. Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.
4. Studia są uruchamiane dla grupy min. 25 osób.
Kierunek: Filologia polska
Poziom: II stopnia
Forma: niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Wstęp wolny; podstawą przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów według kolejności do wyczerpania limitu miejsc.
1. Studia uruchamiane są dla grupy min. 25 osób.
Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Oferta studiów jest skierowana do maturzystów – absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – o zainteresowaniach humanistycznych
i społecznych, którzy chcą uzyskać podstawową wiedzę z medioznawstwa w zakresie dwóch specjalności – media regionalne oraz
reklama, concierge i public relations. Studia licencjackie przygotowują do podjęcia studiów II stopnia.
1. Kompetencje oczekiwane dla kandydatów na studia I stopnia weryfikowane podczas składania dokumentów:
komunikatywne posługiwanie się językiem polskim.
2. Kwalifikacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników obecnie obowiązującego pisemnego
egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego do wyboru (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski), a także z wiedzy
o społeczeństwie lub historii. Kandydaci otrzymują punkty według kryteriów podanych w poniższej tabeli. Wynik końcowy
postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników pisemnych egzaminów z języka polskiego, obcego oraz wiedzy
o społeczeństwie.

Przeliczenie
punktów

Egzamin maturalny (obecnie obowiązujący)
Przedmiot

Egzamin

Język polski

Pisemny

Język obcy do wyboru
niemiecki, rosyjski).

(angielski,

Wiedza o społeczeństwie lub historia

francuski,

Pisemny
Pisemny

%
Poziom podstawowy - punkty procentowe

1%=1p.

Poziom rozszerzony- punkty procentowe

1%=2p.

Poziom podstawowy- punkty procentowe

1%=1p.

Poziom rozszerzony- punkty procentowe.

1%=2p.

Poziom podstawowy- punkty procentowe.

1%=1p.

Poziom rozszerzony- punkty procentowe.

1%=2p.

3. Dla kandydatów ze starą maturą
Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie egzaminu maturalnego z języka polskiego, nowożytnego
języka obcego oraz wiedzy o społeczeństwie lub historii. Maksymalnie kandydat/ka może uzyskać 600 punktów. Oceny przeliczane
są na punkty zgodnie z tabelą:
Ocena z języka polskiego (skala 1-6)
Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5)
Punkty za ocenę
dopuszczająca/mierna (2)
30
dopuszczająca plus (2+)
45
dostateczna (3)
60
dostateczna (3)
50
dostateczna plus (3+)
90
dostateczna plus (3+) 90
dobra (4)
120
dobra (4)
140
dobra plus (4+)
150
dobra plus (4+)
170
bardzo dobra (5)
180
bardzo dobra (5)
200
bardzo dobra plus (5+)
190
celująca (6)
200

Ocena z języka obcego nowożytnego
(skala 1-6)
dopuszczająca/mierna (2)
dopuszczająca plus (2+)
dostateczna (3)
dostateczna plus (3+)
dobra (4)
dobra plus (4+)
bardzo dobra (5)
bardzo dobra plus (5+)
celująca (6)

Ocena z wiedzy o społeczeństwie lub historii (skala
1-6)
dopuszczająca/mierna (2)
dopuszczająca plus (2+)
dostateczna (3)
dostateczna plus (3+)
dobra (4)
dobra plus (4+)
bardzo dobra (5)
bardzo dobra plus (5+)
celująca (6)

Punkty za ocenę
30
45
60
90
120
150
180
190
200

Punkty za ocenę
30
45
60
90
120
150
180
190
200

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

dostateczna (3)
dostateczna plus (3+)
dobra (4)
dobra plus (4+)
bardzo dobra (5)

50
90
140
170
200

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

dostateczna (3)
dostateczna plus (3+)
dobra (4)
dobra plus (4+)
bardzo dobra (5)

50
90
140
170
200

4. Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczą laureatów szczebla okręgowego i wyższego: Olimpiady Literatury
i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Historycznej, Olimpiady Języka Angielskiego,
Olimpiady Języka Niemieckiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Języka Francuskiego. Laureaci wymienionych olimpiad
będą przyjmowani poza postępowaniem kwalifikacyjnym.
5. Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.
6. Studia są uruchamiane dla grupy min. 30 osób.
Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym, posługujących się językiem polskim, którzy ukończyli roczny kurs
języka polskiego.
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna (3 pytania otwarte).
Zagadnienia egzaminacyjne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Media w Polsce – definicje, klasyfikacje, funkcje, formy własności.
System prasowy i rynek prasowy – charakterystyka pojęcia.
Charakterystyka najważniejszych tytułów polskich dzienników.
Polskie tabloidy – geneza, najważniejsze tytuły i specyfika komunikatu prasowego.
Opis tygodników opiniotwórczych na polskim rynku.
Charakterystyczne cechy i struktura polskiego rynku telewizyjnego.
Charakterystyka polskiego rynku radiofonicznego.
Odpowiedzialność dziennikarza wobec źródła informacji.
Pojęcie plagiatu i jego postacie.
Walka o niepodległość i granice Polski w latach 1918-1921.
Lata 1918–1939 w Polsce – polityka, gospodarka, społeczeństwo.
Sprawa polska w czasie II wojny światowej.
Rządy w Polsce w latach 1945-1989.
Powstawanie opozycji demokratycznej.
Stan wojenny i jego następstwa.
Zmiany w Polsce po 1989 r. z uwzględnieniem głównych kierunków transformacji systemu mediów.

Wynik końcowy:
Za każde pytanie kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów; najwyższa liczba punktów za odpowiedź na trzy pytania – 15
punktów.
Sposób przeliczania punktów uzyskanych z egzaminu:
0 – 7,5 p. – ocena niedostateczna
8 - 9 p. – ocena dostateczna
9,5 – 10,5 p. – ocena dostateczna +
11 - 12 p. – ocena dobra
12,5 – 13.5 p. – ocena dobra +
14 – 15 p. – ocena bardzo dobra

Kierunek: Lingwistyka stosowana
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot obowiązkowy – język obcy nowożytny lub język mniejszości
narodowej (egzamin pisemny lub ustny, podstawowy lub rozszerzony)

1

Liczba i nazwa przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot dodatkowy – kolejny język obcy lub język mniejszości narodowej
(egzamin pisemny lub ustny, podstawowy lub rozszerzony)

1

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek

1 kryterium dodatkowe – ocena na świadectwie maturalnym z języka polskiego
(egzamin pisemny).

Uwagi

Pod uwagę bierze się tę część egzaminu maturalnego (ustną lub pisemną), która
zapewnia kandydatowi większą liczbę punktów rekrutacyjnych.

0,003

Jeśli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z poziomu podstawowego
i rozszerzonego, pod uwagę brany jest tylko jeden wynik dający większą liczbę
punktów rekrutacyjnych. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnożony
jest x 2.
Liczba punktów przy egzaminie z języka mniejszości narodowej wynosi 200 bez
względu na wynik uzyskany na maturze.
Jeżeli
kryterium
dodatkowe
nie
rozstrzygnie
przyjęcia
określonej
w limicie liczby kandydatów, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do
przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.
Uruchomienie danej sekcji językowej planuje się w przypadku wybrania jej przez
min. 15 osób – przy mniejszej liczbie chętnych Uniwersytet Rzeszowski zastrzega
sobie prawo do nieuruchamiania takiej sekcji w danym roku akademickim.
Kandydat zagraniczny posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski,
uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia
zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości
uzyskanym w trybie tzw. "starej matury"
Jeśli kandydat składał egzamin maturalny tylko z jednego języka lub jeśli zapewni to mu wyższą liczbę punktów, podaje
zamiast wyniku matury przy przedmiocie dodatkowym jedną z następujących informacji: ocena z języka obcego (innego niż
zdawany na maturze) ze świadectwa ukończenia szkoły średniej;
Przeliczenie na punkty nastąpi według następującego schematu:
ocena 6 (celujący) = 100 punktów
ocena 5 (bardzo dobry) = 90 punktów
ocena 4 (dobry) = 75 punktów
ocena 3 (dostateczny) = 50 punktów
ocena 2 (dopuszczający) = 30 punktów
Uwaga! W tym przypadku kandydat może osiągnąć maksymalnie 100 punktów za znajomość drugiego języka!
poziom znajomości języka obcego (innego niż zdawany na maturze) na podstawie odpowiedniego certyfikatu uznanego ośrodka
egzaminacyjnego, w przeliczeniu na punkty według następującego schematu:
Certyfikaty językowe
Poziom C2 – 200 punktów
Poziom C1 – 150 punktów
Poziom B2 – 100 punktów
Poziom B1 – 75 punktów
Poziom A2 – 50 punktów
Poziom A1 – 30 punktów

lub jednego z dokumentów wymienionych w następujących aktach prawnych:
- załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania
postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
- załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. (poz. 1200) „Wykaz
certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego”, z tym, że za znajomość języka poświadczoną dokumentami
wymienionymi w punktach od 5-13 przyznaje się 200 punktów.
Uznawane będą także niższe stopniem odpowiedniki zawartych w powyższych rozporządzeniach certyfikatów językowych.
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot obowiązkowy – język obcy nowożytny lub język mniejszości narodowej
(egzamin pisemny lub ustny)

1

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

1 przedmiot dodatkowy – kolejny język obcy lub język mniejszości narodowej
(egzamin pisemny lub ustny)

1

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych miejsc
na kierunek

1 kryterium dodatkowe – ocena na świadectwie maturalnymz języka polskiego
(egzamin pisemny)

Uwagi

Liczba punktów przy egzaminie z języka mniejszości narodowej wynosi 200 bez
względu na wynik uzyskany na maturze.

0,003

Jeśli kandydat złożył egzamin zarówno pisemnie, jak i ustnie, to suma punktów
z obydwu części określa łączny wynik.
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby
kandydatów, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby
kandydatów mniejszej niż limit.
Uruchomienie danej sekcji językowej planuje się w przypadku wybrania jej przez
min. 15 osób – przy mniejszej liczbie chętnych Uniwersytet Rzeszowski zastrzega
sobie prawo do nieuruchamiania takiej sekcji w danym roku akademickim.
Kandydat zagraniczny posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski,
uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia
zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości
uzyskanym w trybie tzw. "starej matury"
Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”) bądź
rekrutacyjne w następujący sposób:
Matura do roku 1991
ocena 5 (bardzo dobry) = 100 punktów
ocena 4 (dobry) = 85 punktów
ocena 3 (dostateczny) = 40 punktów

na świadectwie ukończenia szkoły średniej przeliczane są na punkty

Matura od roku 1992
ocena 6 (celujący) = 100 punktów
ocena 5 (bardzo dobry) = 90 punktów
ocena 4 (dobry) = 75 punktów
ocena 3 (dostateczny) = 50 punktów
ocena 2 (mierny, dopuszczający) = 30 punktów
Jeśli kandydat składał egzamin maturalny tylko z jednego języka lub jeśli zapewni to mu wyższą liczbę punktów, to przy przedmiocie dodatkowym
postępuje tak, jak w przypadku „nowej matury”.

4. WYDZIAŁ MAREMATYCZNO – PRZYRODNICZY
Kierunek: Fizyka
Poziom: I stopnia (licencjackie)
Forma: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych miejsc

MATEMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
1,0
FIZYKA lub INFORMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym - jeden
z przedmiotów wskazany przez kandydata
JĘZYK OBCY część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym

0,3

0,1

na kierunek
Uwagi: Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby
kandydatów mniejszej niż limit
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa
Uwagi

waga
przedmiotu
1,0

MATEMATYKA część pisemna egzaminu dojrzałości
FIZYKA lub INFORMATYKA - jeden z przedmiotów wskazany przez
kandydata

0,3

JĘZYK OBCY

0,1

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR
zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Kierunek: Fizyka
Poziom: II stopnia (po licencjacie)
Forma: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Podstawą kwalifikacji jest dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's
degree. Absolwentów kierunków studiów innych niż Fizyka obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.
dla absolwentów kierunku studiów Fizyka - ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia,
jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree,
dla absolwentów innych kierunków studiów niż Fizyka - wynik rozmowy kwalifikacyjnej
z zakresu studiów I stopnia na kierunku Fizyka, sprawdzającej kompetencje kandydata do
podjęcia studiów II stopnia
średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących
się zaliczeniem bez egzaminu na studiach I stopnia

Kryterium kwalifikacyjne

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa
limit wolnych miejsc
Uwagi: Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby
kandydatów mniejszej niż limit.
W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, WKR
ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie
najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów.
Ocenie na dyplomie
punkty:
dyplom z wyróżnieniem
ocena bardzo dobry (5)
ocena dobry plus (4+)

przypisane

są

60 pkt.
50 pkt.
45 pkt.

Ocenie z rozmowy kwalifikacyjnej przypisane są
punkty:
ocena bardzo dobry (5)
50 pkt.
ocena dobry plus (4+)
45 pkt.
ocena dobra (4)
40 pkt.

ocena dobra (4)
ocena dostateczny plus (3,5)

40 pkt.
35 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)
ocena dostateczna (3)

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

35 pkt.
30 pkt.

Kierunek: Fizyka
Poziom: II stopnia (po studiach inżynierskich)
Forma: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Podstawą kwalifikacji jest dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np.
Bachelor's degree oraz posiadanie tytułu zawodowego inżyniera. Absolwentów kierunków studiów innych niż Fizyka lub Fizyka
techniczna obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.
Kryterium kwalifikacyjne

dla absolwentów kierunku studiów Fizyka lub Fizyka techniczna – ocena z dyplomu ukończenia
studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree, dla
absolwentów innych inżynierskich kierunków studiów niż Fizyka lub Fizyka techniczna - wynik
rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu studiów I stopnia na kierunku Fizyka sprawdzającej kompetencje
kandydata do podjęcia studiów II stopnia.
średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się
zaliczeniem bez egzaminu na studiach pierwszego stopnia

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc
Uwagi: Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby
kandydatów mniejszej niż limit

Ocenie na dyplomie przypisane są
Ocenie z rozmowy kwalifikacyjnej przypisane są punkty:
punkty:
dyplom z wyróżnieniem
60 pkt.
ocena bardzo dobry (5)
50 pkt.
ocena bardzo dobry (5)
50 pkt.
ocena dobry plus (4+)
45 pkt.
ocena dobry plus (4+)
45 pkt.
ocena dobra (4)
40 pkt.
ocena dobra (4)
40 pkt.
ocena dostateczny plus (3,5)
35 pkt.
ocena dostateczny plus (3,5)
35 pkt.
ocena dostateczna (3)
30 pkt.
ocena dostateczna (3)
30 pkt.
W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia,
WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów.
Kierunek: Fizyka techniczna
Poziom: I stopnia (inżynierskie)
Forma: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga przedmiotu
Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit
wolnych miejsc na kierunek
Uwagi

MATEMATYKA egzamin maturalny na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym
FIZYKA lub INFORMATYKA egzamin maturalny na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym - jeden
z przedmiotów wskazany przez kandydata
JĘZYK OBCY część pisemna egzaminu maturalnego na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym

1,0
0,3

0,1

Jeżeli
kryterium
dodatkowe
nie
rozstrzygnie
przyjęcia
określonej
w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów
mniejszej niż limit
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”
waga przedmiotu
Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych MATEMATYKA część pisemna egzaminu dojrzałości
1
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod FIZYKA lub INFORMATYKA - jeden z przedmiotów
0,3
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
wskazany przez kandydata
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba JĘZYK OBCY
kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit
0,1
wolnych miejsc na kierunek
Uwagi:Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby
kandydatów mniejszej niż limit
Kierunek: Informatyka
Poziom: I stopnia (inżynierskie)
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: praktyczny
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa
limit wolnych miejsc na kierunek
Uwagi

MATEMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym
INFORMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym
JĘZYK OBCY część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym

waga przedmiotu
0,7
0,8
0,01

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby
kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”
waga
przedmiotu
0,7

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

MATEMATYKA część pisemna egzaminu dojrzałości
INFORMATYKA

0,8

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa
limit wolnych miejsc na kierunek
Uwagi:

JĘZYK OBCY

0,01

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów,
UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Kierunek: Informatyka
Poziom: II stopnia (po studiach inżynierskich)
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: praktyczny
Podstawą kwalifikacji jest dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np.
Bachelor's degree oraz posiadanie tytułu zawodowego inżyniera. Absolwentów kierunków studiów innych niż Informatyka lub
Informatyka i ekonometria obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

Kryterium kwalifikacyjne

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa
limit wolnych miejsc
Uwagi

dla
absolwentów
kierunków
studiów
Informatyka
lub
Informatyka
i ekonometria - ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów
magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree,
dla absolwentów innych inżynierskich kierunków studiów niż Informatyka lub Informatyka
i ekonometria - wynik rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu studiów I stopnia na kierunku
Informatyka sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.
średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów
kończących się zaliczeniem bez egzaminu na studiach inżynierskich pierwszego stopnia na
kierunku Informatyka
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby
kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Ocenie na dyplomie przypisane są punkty:

Ocenie z rozmowy kwalifikacyjnej przypisane są punkty:

dyplom z wyróżnieniem

60 pkt.

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobry plus (4+)
ocena dobra (4)

45 pkt.
40 pkt.

ocena dobra (4)
ocena dostateczny plus (3,5)

40 pkt.
35 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia,
WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów.
Kierunek: Informatyka i ekonometria
Poziom: I stopnia (inżynierskie)
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: praktyczny
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych
branych
pod
uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Uwagi:

MATEMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym

waga przedmiotu
1,0

INFORMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym

0,5

JĘZYK OBCY część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym

0,01

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów,
UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”
waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych
branych
pod
uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Uwagi:

MATEMATYKA część pisemna egzaminu dojrzałości

1,0

INFORMATYKA

0,5

JĘZYK OBCY

0,01

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów,
UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Kierunek: Inżynieria bezpieczeństwa
Poziom: I stopnia (inżynierskie)
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: praktyczny
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych miejsc
na kierunek
Uwagi:

MATEMATYKA część pisemna
podstawowym lub rozszerzonym

egzaminu

JĘZYK OBCY część pisemna
podstawowym lub rozszerzonym

egzaminu

maturalnego

na

poziomie
1,0

maturalnego

na

poziomie

0,01

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określone w limicie liczby kandydatów, UR
zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych miejsc
na kierunek
Uwagi:

MATEMATYKA część pisemna egzaminu dojrzałości
JĘZYK OBCY

waga
przedmiotu
1,0

0,01

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR
zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Kierunek: Inżynieria materiałowa
Poziom : I stopnia (inżynierskie)
Forma: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki/praktyczny*
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga
przedmiotu
Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych
branych
pod
uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Uwagi

MATEMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym
FIZYKA (FIZYKA Z ASTRONOMIĄ)
CHEMIA
egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
JĘZYK OBCY część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym

1,0
0,4
0,4
0,01

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów,
UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit
*
profil kształcenia określi uchwała Senatu UR zatwierdzająca efekty kształcenia dla kierunku po zmianach dostosowujących
program kształcenia do wymogów Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych miejsc
na kierunek
Uwagi

MATEMATYKA część pisemna egzaminu dojrzałości

waga
przedmiotu
1

FIZYKA (FIZYKA Z ASTRONOMIĄ)
CHEMIA

0,4
0,4

JĘZYK OBCY

0,01

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR
zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Kierunek: Inżynieria materiałowa
Poziom: II stopnia (po studiach inżynierskich)
Forma: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Podstawą kwalifikacji jest dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych), jednolitych studiów
magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree. Absolwentów kierunków innych niż Inżynieria materiałowa, obowiązuje
rozmowa kwalifikacyjna.
Kryterium kwalifikacyjne
dla absolwentów kierunku Inżynieria materiałowa - ocena z dyplomu ukończenia
studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np.
Bachelor's degree ,
dla absolwentów innych kierunków niż Inżynieria materiałowa, - wynik rozmowy
kwalifikacyjnej z zakresu studiów I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa,
sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów
z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc
kończących się zaliczeniem bez egzaminu na studiach inżynierskich pierwszego
stopnia
Uwagi
Jeżeli
kryterium
dodatkowe
nie
rozstrzygnie
przyjęcia
określonej
w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby
kandydatów mniejszej niż limit
Ocenie na dyplomie przypisane są punkty:

Ocenie z rozmowy kwalifikacyjnej przypisane są punkty:

dyplom z wyróżnieniem
60 pkt.
ocena bardzo dobry (5)
50 pkt.
ocena bardzo dobry (5)
50 pkt.
ocena dobry plus (4+)
45 pkt.
ocena dobry plus (4+)
45 pkt.
ocena dobra (4)
40 pkt.
ocena dobra (4)
40 pkt.
ocena dostateczny plus (3,5)
35 pkt.
ocena dostateczny plus (3,5)
35 pkt.
ocena dostateczna (3)
30 pkt.
ocena dostateczna (3)
30 pkt.
W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, WKR ustala
indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa
w danym systemie ocena wynosi 50 punktów.
Kierunek: Inżynieria produkcji*
Poziom: I stopnia (inżynierskie)
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: praktyczny
*Rekrutacja zostanie uruchomiona po uzyskaniu uprawnień do prowadzenia kierunku
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga
przedmiotu
Nazwa przedmiotów obowiązkowych
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek
Uwagi

MATEMATYKA część pisemna
podstawowym lub rozszerzonym

egzaminu

maturalnego

na

poziomie

FIZYKA lub INFORMATYKA - egzamin maturalny na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym - jeden z przedmiotów wskazany przez
kandydata
JĘZYK OBCY część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym

1,0
0,2

0,01

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów,
UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów MATEMATYKA część pisemna egzaminu dojrzałości
1
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba
i
nazwa
przedmiotów FIZYKA lub INFORMATYKA - jeden z przedmiotów wskazany przez
0,2
dodatkowych branych pod uwagę kandydata
w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy JĘZYK OBCY
0,01
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek
Uwagi:
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów,
UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Kierunek: Inżynieria produkcji
Poziom: II stopnia (po studiach inżynierskich)
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: praktyczny
Podstawą kwalifikacji jest dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych), jednolitych studiów
magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree. Absolwentów kierunków innych niż Inżynieria produkcji, Zarządzanie
i inżynieria produkcji, Inżynieria bezpieczeństwa, Edukacja Techniczno – Informatyczna, Inżynieria materiałowa, Mechatronika
obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.
Kryterium kwalifikacyjne

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc
Uwagi

dla absolwentów kierunków: Inżynieria produkcji, Zarządzanie i inżynieria produkcji,
Inżynieria bezpieczeństwa, Edukacja Techniczno – Informatyczna, Inżynieria materiałowa,
Mechatronika - ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów
magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree,
dla absolwentów innych kierunków niż: Inżynieria produkcji, Zarządzanie i inżynieria
produkcji, Inżynieria bezpieczeństwa, Edukacja Techniczno – Informatyczna, Inżynieria
materiałowa, Mechatronika - wynik rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu studiów I stopnia na
kierunku Inżynieria produkcji, sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II
stopnia.
średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów
kończących się zaliczeniem bez egzaminu na studiach pierwszego stopnia.
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby
kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Ocenie na dyplomie przypisane są punkty

Ocenie z rozmowy kwalifikacyjnej przypisane są punkty

dyplom z wyróżnieniem
ocena bardzo dobry (5)
ocena dobry plus (4+)
ocena dobra (4)
ocena dostateczny plus (3,5)
ocena dostateczna (3)

ocena bardzo dobry (5)
ocena dobry plus (4+)
ocena dobra (4)
ocena dostateczny plus (3,5)
ocena dostateczna (3)

60 pkt.
50 pkt.
45 pkt.
40 pkt.
35 pkt.
30 pkt.

50 pkt.
45 pkt.
40 pkt.
35 pkt.
30 pkt.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia,
WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów.
Kierunek: Matematyka
Poziom: I stopnia (licencjackie)
Forma: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych miejsc
na kierunek
Uwagi

MATEMATYKA część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym
JĘZYK OBCY część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym

1,0
0,01

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby
kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych miejsc
na kierunek
Uwagi

MATEMATYKA część pisemna egzaminu dojrzałości
JĘZYK OBCY

waga
przedmiotu
1

0,01

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby
kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Kierunek: Matematyka
Poziom: II stopnia (po licencjacie)
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólno akademicki
Podstawą kwalifikacji jest dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np.
Bachelor's degree. Absolwentów kierunków innych niż Matematyka obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.
Kryterium kwalifikacyjne

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc
Uwagi

dla absolwentów kierunku Matematyka - ocena z dyplomu ukończenia studiów I
stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's
degree ,
dla absolwentów innych kierunków niż Matematyka - wynik rozmowy
kwalifikacyjnej z zakresu studiów I stopnia na kierunku Matematyka,
sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.
średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń
z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu na studiach
pierwszego stopnia na kierunku matematyka
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej
w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby
kandydatów mniejszej niż limit

Ocenie na dyplomie przypisane są punkty

Ocenie z rozmowy kwalifikacyjnej przypisane są punkty

dyplom z wyróżnieniem
ocena bardzo dobry (5)
ocena dobry plus (4+)
ocena dobra (4)
ocena dostateczny plus (3,5)
ocena dostateczna (3)

ocena bardzo dobry (5)
ocena dobry plus (4+)
ocena dobra (4)
ocena dostateczny plus (3,5)
ocena dostateczna (3)

60 pkt.
50 pkt.
45 pkt.
40 pkt.
35 pkt.
30 pkt.

50 pkt.
45 pkt.
40 pkt.
35 pkt.
30 pkt.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia,
WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów.
Kierunek: Mechatronika
Poziom: I stopnia (inżynierskie)
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: praktyczny
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

MATEMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym
INFORMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym

0,2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek
Uwagi

JĘZYK OBCY część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym

0,01

1

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby
kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów MATEMATYKA część pisemna egzaminu dojrzałości
1
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba
i
nazwa
przedmiotów INFORMATYKA
0,2
dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy JĘZYK OBCY
0,01
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek
Uwagi
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby
kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Kierunek: Mechatronika
Poziom: II stopnia (po studiach inżynierskich)
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Podstawą kwalifikacji jest dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np.
Bachelor's degree oraz posiadanie tytułu zawodowego inżyniera. Absolwentów kierunków innych niż Mechatronika lub Edukacja
Techniczno – Informatyczna obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.
Kryterium kwalifikacyjne
dla absolwentów kierunków: Mechatronika lub Edukacja Techniczno – Informatyczna
ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub
równorzędnych np. Bachelor's degree ,
dla absolwentów innych kierunków niż Mechatronika lub Edukacja Techniczno Informatyczna wynik rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu studiów I stopnia na
kierunku Mechatronika, sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II
stopnia.
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych miejsc
Uwagi

średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów
kończących się zaliczeniem bez egzaminu na studiach inżynierskich pierwszego
stopnia na kierunku Mechatronika lub Edukacja Techniczno - Informatyczna
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej
w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby
kandydatów mniejszej niż limit

Ocenie na dyplomie przypisane są punkty

Ocenie z rozmowy kwalifikacyjnej przypisane są punkty

dyplom z wyróżnieniem
60 pkt.
ocena bardzo dobry (5)
50 pkt.
ocena bardzo dobry (5)
50 pkt.
ocena dobry plus (4+)
45 pkt.
ocena dobry plus (4+)
45 pkt.
ocena dobra (4)
40 pkt.
ocena dobra (4)
40 pkt.
ocena dostateczny plus (3,5)
35 pkt.
ocena dostateczny plus (3,5)
35 pkt.
ocena dostateczna (3)
30 pkt.
ocena dostateczna (3)
30 pkt.
W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia,
WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów.
Kierunek: Systemy diagnostyczne w medycynie
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek
Uwagi

MATEMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym

1

FIZYKA
BIOLOGIA
egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,3
0,3

JĘZYK OBCY część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym

0,01

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie
liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów
mniejszej niż limit
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”
waga
przedmiotu

Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę MATEMATYKA część pisemna egzaminu dojrzałości
1
w postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
FIZYKA
0,3
dodatkowych branych pod uwagę
BIOLOGIA
0,3
w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
JĘZYK OBCY
0,01
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek
Uwagi: Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia
liczby kandydatów mniejszej niż limit

5. WYDZIAŁ MEDYCZNY
Kierunek: Lekarski
Poziom: studia jednolite magisterskie
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: praktyczny
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

O przyjęcie na wybrany kierunek mogą ubiegać się osoby, które uzyskały w postępowaniu rekrutacyjnym nie mniej niż po
50 pkt rankingowych z każdego wymaganego przedmiotu.
Wymagane są dwa przedmioty wyłącznie na poziomie rozszerzonym:
1. Biologia – obowiązkowo wszyscy kandydaci,
2. Chemia lub „Fizyka z astronomią” – do wyboru.
Kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości - tzw. „starą maturę” lub posiadają maturę zagraniczną - obowiązuje
egzamin wstępny o poziomie wiedzy porównywalnym z „nową maturą”.
Kandydat może nie przystąpić do egzaminu o ile złoży „Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów
wstępnych” odbytych w uczelni medycznej. Uznawane będą wyłącznie Zaświadczenia nie starsze niż 2 lata wstecz, licząc
od daty wystawienia dokumentu.
Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. „nowa matura”, matura międzynarodowa IB lub matura
europejska EB) - podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wymaganych przedmiotów.
Wyniki z matury międzynarodowej (IB) ze zdanych przedmiotów: biologia i chemia lub „fizyka i astronomia”
przeliczane będą wg przyjętych zasad:

Punkty uzyskane na maturze

Liczba punktów w rankingu

1 pkt
2 pkt

14,3
28,6

3 pkt

42,9

4 pkt
57,2
5 pkt
71,5
6 pkt
85,8
7 pkt
100,0
Wyniki matury europejskiej (EB) ze zdanych przedmiotów: biologia i chemia lub „fizyka i astronomia” przeliczane będą
wg wzoru: wynik * 10.
Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na kierunek lekarski,
a przyjęcie takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie
prawo
wprowadzenia
oceny
punktowej
z języka
obcego
jako
kryterium
dodatkowego
z zastosowaniem następujących współczynników wagowych: 1,0 dla poziomu rozszerzonego; 0,7 dla poziomu
podstawowego.
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie, UR zastrzega sobie
przyjęcie mniejszej niż limit liczby kandydatów.

Kierunki: Dietetyka, Elektroradiologia, Fizjoterapia**, Ratownictwo medyczne, Zdrowie publiczne, Optometria*, Protetyka słuchu*,
Terapia zajęciowa* prowadzone będą formie stacjonarnej i niestacjonarnej
Kierunki: Pielęgniarstwo i Położnictwo prowadzone będą w formie stacjonarnej
Poziom: I stopnia / jednolite studia magisterskie w zakresie fizjoterapii**
Profil: praktyczny
(*Rekrutacja po uzyskaniu uprawnień MNiSW do prowadzenia kierunku)
** Pod warunkiem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 25 września 2015r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U.poz.1994) oraz
odpowiednich aktów wykonawczych
Kandydaci po zalogowaniu się na swój numer rekrutacyjny podają wyłącznie dwa wyniki z egzaminu
maturalnego/wstępnego określonego w procentach i przeliczonego na punkty (skala 1% = 1 pkt.). Maksymalnie można
uzyskać 200 pkt.- tym po 100 pkt. z każdego przedmiotu z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Uzyskane na egzaminie maturalnym wyniki podlegają przeliczeniu zgodnie z następującą tabelą:
LP. Przedmiot egzaminu maturalnego
Współczynnik
przeliczeniowy
1.

1.

Biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka – poziom rozszerzony

1,0

2.

Biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka – poziom podstawowy

0,7

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Wymagane są dwa przedmioty:
3.1 Biologia – obowiązkowo wszyscy kandydaci,
3.2 Chemia, Fizyka z astronomią lub matematyka – do wyboru dla wszystkich kierunków z wyjątkiem
elektroradiologii i optometrii,
3.3 W przypadku kierunku elektroradiologii i optometrii wymagane są dwa przedmioty: biologia, fizyka lub
matematyka.
Kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości - tzw. „starą maturę” lub posiadają dokument uprawniający do
podejmowania studiów I stopnia uzyskany za granicą obowiązuje testowy egzamin wstępny o poziomie wiedzy
porównywalnym z "nową maturą".
Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. „nowa matura”, matura międzynarodowa IB lub matura
europejska EB) - podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wymaganych przedmiotów.
Wyniki z matury międzynarodowej (IB) ze zdanych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia lub
matematyka przeliczane będą wg przyjętych zasad:
Punkty uzyskane
na maturze
1 pkt

Liczba punktów
w rankingu
14,3

2 pkt
3 pkt
4 pkt
5 pkt
6 pkt
7 pkt

28,6
42,9
57,2
71,5
85,8
100,0

Wyniki matury europejskiej (EB) ze zdanych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia lub matematyka
przeliczane będą wg wzoru: wynik * 10.
Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia, a przyjęcie takich
kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, UR zastrzega sobie prawo wprowadzenia oceny punktowej
z języka obcego jako kryterium dodatkowego. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby
kandydatów określonej w limicie, UR zastrzega sobie przyjęcie mniejszej niż limit, liczby kandydatów.

Kierunki: Fizjoterapia (profil ogólnoakademicki), Dietetyka, Położnictwo, Zdrowie publiczne, Pielęgniarstwo (profil praktyczny)
Poziom: II stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
O przyjęcie na studia drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, mogą ubiegać się wszystkie osoby
posiadające polski dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) albo inny dokument uznany za równorzędny
z odpowiednim polskim dyplomem lub uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej.
Do podjęcia studiów wymagane jest wcześniejsze zrealizowanie minimum treści programowych studiów I stopnia
odpowiadających wybieranemu kierunkowi. Kandydat podczas dokonywania rejestracji w systemie IRK podaje szczegółowe
informacje o tym, jaki dyplom stanowi podstawę jego kwalifikacji.
Zasady rekrutacji
1. Kandydaci po zalogowaniu się na swój numer rekrutacyjny podają wyłącznie dwa wyniki:
- średniej ze studiów I stopnia,
- ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.
2. Liczba punktów odpowiadająca średniej ze studiów:

Przedział
średniej
Punkty

3,0 3,11
–
–
3,10 3,20
5
10

3,21
–
3,30
15

3,31
–
3,40
20

3,41
–
3,50
25

3,51 3,61
–
–
3,60 3,70
30
35

3,71
–
3,80
40

3,81 3,91
–
–
3,90 4,00
45
50

3. Ocenie na dyplomie odpowiada następująca liczba punktów:
OCENA

PUNKTY

3

40

Dostateczny

3,5 Plus dostateczny 55
4

Dobry

70

4,5 Plus dobry

85

5

100

Bardzo dobry

4,01
–
4,10
55

4,11
–
4,20
60

4,21
–
4,30
65

4,31
–
4,40
70

4,41
–
4,50
75

4,51
–
4,60
80

4,61
–
4,70
85

4,71
–
4,80
90

4,81
–
4,90
95

4,91
–
5,00
100

4. Podstawą kwalifikacji jest suma punktów uzyskanych za średnią i ocenę na dyplomie z zastosowaniem wagi:
1. średnia ocen studiów*

0,7

2. wynik z dyplomu ukończenia studiów I stopnia

0,3

* średnia ze wszystkich ocen otrzymanych na studiach I stopnia potwierdzona przez dziekanat uczelni macierzystej
Uwzględniając wagi w postępowaniu można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Przykład : średnia studiów – 4,52, ocena na dyplomie – 5,0
SUMA PUNKTÓW = (80*0,7) + (100*0,3 ) = 56 + 30 = 80 pkt
Ostateczna suma punktów uzyskanych we wszystkich częściach postępowania kwalifikacyjnego (po pomnożeniu przez odpowiedni
współczynnik wagowy) może wynosić maksymalnie 100 punktów.
5. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia, a przyjęcie takich
kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, UR zastrzega sobie prawo wprowadzenia oceny punktowej z języka
obcego jako kryterium dodatkowego. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby kandydatów określonej
w limicie, UR zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit, liczby kandydatów.

6. WYDZIAŁ MUZYKI
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga
przedmiotu
Liczba i nazwa
przedmiotów
obowiązkowych
branych pod uwagę w
postępowaniu
rekrutacyjnym
Egzamin wstępny

Brane są pod uwagę wyniki z 2 przedmiotów z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym, część pisemna.

0,01

Sprawdzian praktyczny
kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

Sprawdzian dyspozycji:
słuchowych

Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów,
trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodycznorytmicznych, czytanie nut głosem

PUNKTACJA

1

0-6

głosowych

Zaśpiewanie jednego utworu wokalnego ze zbioru Z.
Noskowskiego „Cztery pory roku”

0-6

manualnych

Dyrygowanie jednym utworem ze zbioru Z.
Noskowskiego „Cztery pory roku”

0-6

gra na instrumencie

Wykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych
na wybranym instrumencie

0-6

Kandydat jest zobligowany, co najmniej tydzień przed datą egzaminu praktycznego, zgłosić
Komisji Rekrutacyjnej, jakie wybrał utwory ze zbioru Z. Noskowskiego "Cztery pory roku".
Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt.
W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.
Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów,
od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.
Kryterium dodatkowe

Suma punktów z egzaminu maturalnego. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w
limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

Zasady rekrutacji dla kandydatów ze „starą maturą”

Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Egzamin wstępny

Brane są pod uwagę wyniki z 2 przedmiotów z najwyższą punktacją

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek

Suma punktów z egzaminu dojrzałości. Jeżeli kryterium dodatkowe nie
rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega
sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

waga
przedmiotu
0,01

Jak dla kandydatów z „nową maturą”

1
0,003

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Poziom: II stopnia
Forma: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Kandydaci na studia powinni wykazać się odpowiednimi umiejętnościami i kompetencjami nabytymi podczas studiów I-go stopnia.
Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest suma punktów uzyskanych przez kandydata za:
1/ ocenę końcową z dyplomu ukończenia studiów I stopnia
2/ sprawdzian efektów kształcenia ze studiów I stopnia

1.

Ocena na dyplomie ukończenia studiów przeliczana jest na punkty następująco:
Bardzo dobry (5,0)

5 pkt.

Dobry plus (4,5) -dobry (4,0)

4 pkt.

Dostateczny plus (3,5) - dostateczny (3,0)

3 pkt.

2. Sprawdzian praktyczny
kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

PUNKTACJA

Sprawdzian
umiejętności:
słuchowych

Śpiewanie i określanie interwałów oraz akordów, czytanie nut głosem w zakresie jednogłosowych
melodii tonalnych do 3 znaków przykluczowych, realizowanie prostych przebiegów rytmicznych

0-6

głosowych

Zaśpiewanie jednej arii lub pieśni
0-6
Dyrygowanie jednym, wybranym utworem z literatury chóralnej

manualnych
gra na instrumencie

0-6
Wykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych o zróżnicowanym charakterze – od baroku do
współczesności

Kandydat
jest
zobligowany,
co
najmniej
tydzień
przed
datą
Komisji Rekrutacyjnej nuty utworów wybranych do dyrygowania oraz emisji głosu.

egzaminu

praktycznego,

0-6
dostarczyć

Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt. W przeciwnym razie egzamin
uważa się za niezdany.
Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej
aż do wyczerpania limitu miejsc.
Kryterium kwalifikacyjne
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych miejsc

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się
absolwenci studiów I stopnia
Ocena z dyplomu ukończenia studiów
I stopnia

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia,
WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 5 punktów.

Kierunek: Jazz i muzyka rozrywkowa
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne
Profil: praktyczny
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga
przedmiotu
Liczba i nazwa
przedmiotów
obowiązkowych
branych pod uwagę
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Egzamin wstępny

Brane są pod uwagę wyniki z 2 przedmiotów z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym, część pisemna

Sprawdzian praktyczny – specjalność: wykonawstwo instrumentalne
kryteria ogólne
kryteria szczegółowe
Sprawdzian dyspozycji
słuchowych

Egzamin z instrumentu *

Rozmowa kwalifikacyjna

PKT.

Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów,
trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno- 0-6
rytmicznych, czytanie nut głosem.
Obowiązkowe wykonanie bluesa w formie:
temat+improwizacja+temat
Obowiązkowe wykonanie jednego standardu
jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard
Corporation - „Real Books” w formie:
temat+improwizacja+temat
Sprawdzian poziomu warsztatu instrumentalisty,
zróżnicowany dla poszczególnych instrumentów lub
grup instrumentów według zasad opisanych
poniżej*:
Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w
tym muzyki jazzowej i rozrywkowej)

0,01

0-15

0-3

*Uwaga! W odniesieniu do egzaminu z instrumentu sprawdzian poziomu warsztatu instrumentalisty:
dla grupy instrumentów dętych: obowiązkowe wykonanie krótkiego utworu klasycznego (lub
wybrany fragment większej formy muzycznej) pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych.
dla pianistów: obowiązkowe wykonanie krótkiego utworu klasycznego pod kątem prezentacji
umiejętności warsztatowych.
dla perkusistów: obowiązkowe wykonanie dwóch etiud na werblu: rudimentowej i klasycznej pod
kątem prezentacji umiejętności warsztatowych
dla gitarzystów, basistów: czytanie a’vista bardzo prostego zapisu nutowego i funkcyjnego pod kątem
prezentacji umiejętności warsztatowych
Sprawdzian praktyczny – specjalność: wykonawstwo wokalne
kryteria ogólne
kryteria szczegółowe
PKT.
Sprawdzian dyspozycji
Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków,
słuchowych
powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut 0-6
głosem.
Obowiązkowe wykonanie bluesa
Egzamin wokalny**
Obowiązkowe wykonanie jednego standardu jazzowego
zawartego w wydawnictwie Hal Leonard Corporation - „Real
0-15
Books”.
Obowiązkowe wykonanie piosenki z polskim tekstem, (z
pominięciem np. pieśni patriotycznych, melodii ludowych itp.)
którą możemy określić mianem standardu polskiej piosenki.
Przygotowanie dowolnego tekstu do recytacji – sprawdzian
dykcji
Obowiązkowy udział w grupowych warsztatach wokalnych ***
Uwaga! Wyborem kandydata jest obowiązkowe
zaprezentowanie krótkiej improwizacji według formuły:
temat+improwizacja+temat w odniesieniu do podpunktu a) lub
b).
Rozmowa kwalifikacyjna
Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki
jazzowej i rozrywkowej)
0-3
Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt.
W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.
**Kandydat ma obowiązek przedłożyć na egzaminie aktualne zaświadczenie od foniatry o braku
przeciwwskazań do zawodowego posługiwania się głosem.

1

***Grupowe warsztaty wokalne będą zawierały m.in. podstawy improwizacji wokalnej, tworzenie
wielogłosu, itp. Ocenią kreatywność i otwartość muzyczną kandydata. Z racji improwizowanej formuły
warsztatów, nie wymaga się od uczestnika wcześniejszego przygotowania.
Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów,
od najwyższej, aż do wyczerpania limitu miejsc oddzielnie dla wykonawstwa instrumentalnego i
wykonawstwa wokalnego.
Kryterium
Suma punktów z egzaminu maturalnego. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej
dodatkowe
w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż
limit
Zasady rekrutacji dla kandydatów ze „starą maturą”

0,003

waga
przedmiotu
0,01

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Egzamin wstępny

Brane są pod uwagę wyniki z 2 przedmiotów z najwyższą punktacją

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit
wolnych miejsc na kierunek

Suma punktów z egzaminu dojrzałości. Jeżeli kryterium dodatkowe
nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR
zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż
limit

Jak dla kandydatów z „nową maturą”

1
0,003

Kierunek: Jazz i muzyka rozrywkowa*
Poziom: II stopnia
Forma: stacjonarne
Profil: praktyczny
*Rekrutacja po uzyskaniu uprawnień MNiSW do prowadzenia kierunku
Kandydaci na studia powinni wykazać się odpowiednimi umiejętnościami i kompetencjami nabytymi podczas studiów I-go stopnia.
Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest suma punktów uzyskanych przez kandydata za:
1/ ocenę końcową z dyplomu ukończenia studiów I stopnia
2/ sprawdzian efektów kształcenia ze studiów I stopnia
2.

Ocena na dyplomie ukończenia studiów przeliczana jest na punkty następująco:
Bardzo dobry (5,0)

5 pkt.

Dobry plus (4,5)-dobry (4,0)

4 pkt.

Dostateczny plus (3,5)-dostateczny (3,0)

3 pkt.

2. Sprawdzian praktyczny – specjalność: wykonawstwo instrumentalne
kryteria ogólne
Sprawdzian dyspozycji
słuchowych
Egzamin z instrumentu**

Rozmowa kwalifikacyjna

kryteria szczegółowe
Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów
melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem.

PUNKTACJA

Obowiązkowe przygotowanie formy bluesa
Obowiązkowe przygotowanie utworu w wolnym tempie – ballady
Obowiązkowe przygotowanie dowolnego, trzeciego utworu odmiennego stylistycznie
pozostającego w stylistyce jazz, fusion lub pokrewnej.
Czytanie zapisu nutowego a’vista
Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki jazzowej i rozrywkowej

0-6

0-15

0-3

**Uwaga. W odniesieniu do egzaminu z instrumentu:
1) wszelkie prezentacje utworów powinny być wykonane w formule: temat + improwizacja + temat
2) obowiązkowe przygotowanie dowolnego utworu odmiennego stylistycznie może być potraktowane przez kandydata, jako
prezentacja własnych możliwości warsztatowych, jak również preferencji muzycznych.
3) dla specjalności perkusja, obowiązkowe przygotowanie jednej etiudy werblowej ze zbioru: John (Jack) S. Pratt's "14 Modern
ContestSolos for Snare Drum"
3. Sprawdzian praktyczny – specjalność: wykonawstwo wokalne
kryteria ogólne
Egzamin
wokalny***

kryteria szczegółowe
PKT.
Obowiązkowe przygotowanie standardu jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard Corporation - „Real
Books” lub formy bluesa
Obowiązkowe przygotowanie utworu z polskim tekstem
Obowiązkowe przygotowanie dowolnego, trzeciego utworu, odmiennego stylistycznie, pozostającego w stylistyce jazz,
fusion lub pokrewnej.
0-15
Obowiązkowe przygotowanie czterech standardów: Lulaby of Birdland, Just Friends, Body and Soul, Angel Eyes

Obowiązkowy udział w grupowych warsztatach wokalnych ****
Warsztat wokalny

0-6

Rozmowa
Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej)
kwalifikacyjna
***Uwaga! W odniesieniu do egzaminu:

0-3

1) wszelkie prezentacje utworów powinny być wykonane w formule: temat + improwizacja + temat
2) obowiązkowe przygotowanie dowolnego utworu odmiennego stylistycznie może być przez kandydata, jako prezentacja własnych
możliwości warsztatowych, jak również preferencji muzycznych.
3) obowiązkowe przygotowanie czterech standardów wybór i wykonanie wyłącznie na prośbę komisji egzaminacyjnej.
4) uczelnia nie zapewnia akompaniatora, dopuszcza się możliwość prezentacji z własną sekcją rytmiczną, akompaniatorem lub
z przygotowanym podkładem w postaci audio CD dobrej jakości. Kandydat zobowiązany jest, co najmniej tydzień przed datą
egzaminu praktycznego, powiadomić Komisję Rekrutacyjną, jaką formę prezentacji wybiera.
Kandydat ma obowiązek przedłożyć na egzaminie aktualne zaświadczenie od foniatry o braku przeciwskazań do zawodowego
posługiwania się głosem.
****Grupowe warsztaty wokalne będą zawierały m.in. podstawy improwizacji wokalnej, tworzenie wielogłosu, itp. Ocenią
kreatywność i otwartość muzyczną kandydata.
Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt. W przeciwnym razie egzamin
uważa się za niezdany.
Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do
wyczerpania limitu miejsc oddzielnie dla wykonawstwa instrumentalnego i wykonawstwa wokalnego.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia
Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Jeżeli kryterium dodatkowe nie
rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie
prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby
kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż
limit
W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia,
WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 5 punktów.

Kryterium kwalifikacyjne
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit
wolnych miejsc
Uwagi

Kierunek: Instrumentalistyka
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne
Profil: praktyczny
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga
przedmiotu
Liczba i nazwa
przedmiotów
obowiązkowych
branych pod uwagę
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Egzamin wstępny

Kryterium
dodatkowe

Brane są pod uwagę wyniki z 2 przedmiotów z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym, część pisemna

Sprawdzian praktyczny – specjalności: gra na fortepianie, gra na organach, gra na akordeonie, gra na
gitarze
kryteria ogólne
kryteria szczegółowe
PKT.
Sprawdzian z gry na
Wykonanie etiudy lub utworu wirtuozowskiego
instrumencie
Wykonanie utworu polifonicznego
0-9
Wykonanie utworu cyklicznego
Wykonanie utworu dowolnego
Sprawdzian dyspozycji
Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków,
słuchowych
powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie 0-6
nut głosem.
Sprawdzian z czytania a'vista
Czytanie zapisu nutowego a`vista
i przygotowania utworu
Samodzielne przygotowanie zadanego utworu
0-6
muzycznego
Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu historii muzyki oraz
Rozmowa kwalifikacyjna
współczesnych zagadnień muzycznych
0-3
Kandydat z każdej części składowej sprawdzianu praktycznego powinien uzyskać co najmniej 1 pkt.
W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany. Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów
ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.
Suma punktów z egzaminu maturalnego. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w
limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,01

1

0,003

Zasady rekrutacji dla kandydatów ze „starą maturą”
waga
przedmiotu
0,01

Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Egzamin wstępny

Brane są pod uwagę wyniki z 2 przedmiotów z najwyższą punktacją

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek

Suma punktów z egzaminu dojrzałości. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie
przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia
liczby kandydatów mniejszej niż limit

Jak dla kandydatów z „nowa maturą”

1
0,003

Kierunek: Wokalistyka*
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne
Profil: praktyczny
*Rekrutacja po uzyskaniu uprawnień MNiSW do prowadzenia kierunku.
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga
przedmiotu
Liczba i nazwa
przedmiotów
obowiązkowych
Egzamin wstępny

Brane są pod uwagę wyniki z 2 przedmiotów z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym, część pisemna
Sprawdzian praktyczny – specjalność: śpiew solowy
KRYTERIA OGÓLNE
KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

0,01

PKT.
1

Sprawdzian ze śpiewu i
predyspozycji aktorskich

Sprawdzian dyspozycji
słuchowych

Rozmowa kwalifikacyjna

a) aria operowa lub oratoryjna
b) pieśń
c) utwór dowolny
d) fragment prozy
e) wiersz lub fragment utworu poetyckiego (wiersz i
proza w sumie 5 min.)
Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków,
powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych,
czytanie nut głosem.
Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu historii muzyki
oraz współczesnych zagadnień muzycznych

0-12

0-8

0-4

Kandydat z każdej części składowej sprawdzianu praktycznego powinien uzyskać co najmniej 1 pkt.
W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.
Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów,
od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.
Kryterium dodatkowe

Suma punktów z egzaminu maturalnego. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej
w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

Zasady rekrutacji dla kandydatów ze „starą maturą”

Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Egzamin wstępny

Brane są pod uwagę wyniki z 2 przedmiotów z najwyższą punktacją

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek

Suma punktów z egzaminu dojrzałości. Jeżeli kryterium dodatkowe nie
rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega
sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Jak dla kandydatów z „nowa maturą”

waga
przedmiotu
0,01

1
0,003

7. WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY
Kierunek: Pedagogika
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: praktyczny
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek

- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu
maturalnego
- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata w części
ustnej egzaminu maturalnego
- brany będzie pod uwagę przedmiot język obcy zdawany przez kandydata na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu
maturalnego,
- jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby
kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej
niż limit

waga
przedmiotu
0,8

0,5

0,003

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku,
gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek

- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata w części
pisemnej egzaminu dojrzałości

waga
przedmiotu
0,8

- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata w części
ustnej egzaminu dojrzałości

0,5

- brany będzie pod uwagę przedmiot język obcy zdawany przez kandydata w części
ustnej egzaminu dojrzałości
- jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby
kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej
niż limit

0,003

Kierunek: Pedagogika
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku,
gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek

- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu
maturalnego
- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata w części
ustnej egzaminu maturalnego

- brany będzie pod uwagę przedmiot język obcy zdawany przez kandydata na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu
maturalnego,
- jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby
kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej
niż limit
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

Liczba i nazwa przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba i nazwa przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek

- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata w
części pisemnej egzaminu dojrzałości

waga
przedmiotu
0,8

0,5

0,003

waga przedmiotu
0,8

- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata w
części ustnej egzaminu dojrzałości

0,5

- brany będzie pod uwagę przedmiot język obcy zdawany przez kandydata w
części ustnej egzaminu dojrzałości
- jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie
liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów
mniejszej niż limit

0,003

Kierunek: Pedagogika
Poziom: II stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: praktyczny
Kryterium kwalifikacyjne

Kryterium dodatkowe w przypadku,
gdy liczba kandydatów z tą samą
liczbą punktów przewyższa limit
wolnych miejsc

Uwagi

- o przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku pedagogika;
- o przyjęcie na sp. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz edukacja i rehabilitacja dziecka
z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej mogą ubiegać się absolwenci sp.
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym,
- w przypadku ukończenia sp. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu ogólnoakademickim
kandydat zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji
pedagogicznych zgodnie z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131),
- w przypadku braku w/w kwalifikacji kandydat zobowiązany jest ich uzupełnienia,
- brana będzie pod uwagę ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia
- średnia z 4 przedmiotów:
- wprowadzenie do pedagogiki
- wprowadzenie do psychologii
- teoretyczne podstawy wychowania
- teoretyczne podstawy kształcenia
- jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega
sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit
- w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia
studiów II stopnia, WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie
brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów

Kierunek: Pedagogika
Poziom: II stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Kryterium kwalifikacyjne

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc
Uwagi

- o przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku pedagogika oraz
kierunków pokrewnych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych;
- brana będzie pod uwagę ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia;
- średnia z toku studiów
- jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR
zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit
- w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do
podjęcia studiów II stopnia, WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę
punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym
systemie ocena wynosi 50 punktów

Kierunek: Nauki o rodzinie
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku,
gdy liczba kandydatów z tą samą
liczbą punktów przewyższa limit
wolnych miejsc na kierunek

- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego
- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata w części ustnej
egzaminu maturalnego
- brany będzie pod uwagę przedmiot język obcy zdawany przez kandydata na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego,
- jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej
w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów
mniejszej niż limit

waga
przedmiotu
0,8

0,5

0,003

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”
waga
przedmiotu
0,8

Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata w części pisemnej
egzaminu dojrzałości
brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata w części ustnej
egzaminu dojrzałości

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek

brany będzie pod uwagę przedmiot język obcy zdawany przez kandydata w części ustnej
egzaminu dojrzałości
jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej
w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów
mniejszej niż limit

0,003

Kierunek: Nauki o rodzinie
Poziom: II stopnia
Forma: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Kryterium kwalifikacyjne

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc
Uwagi

- o przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku nauki
o rodzinie oraz kierunków pokrewnych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych;
- brana będzie pod uwagę ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia;
- średnia z toku studiów.
- jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR
zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit
- w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do
podjęcia studiów II stopnia, WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę
punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym
systemie ocena wynosi 50 punktów

8. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Kierunek: Prawo
Poziom: studia jednolite magisterskie
Forma: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek

Historia, Wiedza o społeczeństwie: suma punktów z części pisemnej z poziomu
podstawowego lub rozszerzonego

0,8

Język polski: liczba punktów z części pisemnej z poziomu podstawowego lub rozszerzonego

0,5

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście
0,003
rankingowej decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny,
zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby
kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”
waga przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów Historia, Wiedza o społeczeństwie: suma punktów z matury pisemnej oraz
0,8
obowiązkowych branych pod uwagę w z matury ustnej
postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba
i
nazwa
przedmiotów Język polski: suma punktów z matury pisemnej oraz z matury ustnej
0,5
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na
0,003
liczba kandydatów z tą samą liczbą liście rankingowej decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy
punktów przewyższa limit wolnych nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub
miejsc na kierunek
rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w
limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów
mniejszej niż limit.

Kierunek: Prawo
Poziom: studia jednolite magisterskie
Forma: niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek

Historia lub Wiedza o społeczeństwie oraz z przedmiot wybrany przez kandydata na
maturze: suma punktów z części pisemnej poziomu podstawowego lub rozszerzonego
Język polski: suma punktów z części pisemnej z poziomu podstawowego lub
rozszerzonego

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście
rankingowej decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny,
zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby
kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż
limit.
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

0,8
0,5

0,003

waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba i nazwa przedmiotów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek

Suma punktów z matury pisemnej oraz z matury ustnej z przedmiotów: Historia lub
Wiedza o społeczeństwie oraz z przedmiotu wybranego przez kandydata na maturze.
Język polski: suma punktów z matury pisemnej oraz z matury ustnej.

0,8
0,5

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście
rankingowej decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny,
zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby
kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż
limit.

0,003

Kierunek: Administracja
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne
Profil: praktyczny
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych miejsc
na kierunek

Historia: punkty uzyskane z części pisemnej na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym
Język polski lub wiedza o społeczeństwie lub geografia – liczba punktów z części
pisemnej z poziomu podstawowego lub rozszerzonego
W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów,
o kolejności na liście rankingowej decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest
język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie
przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do
przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,8
0,5

0,003

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”
waga przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych miejsc
na kierunek

Historia: suma punktów z matury pisemnej oraz z matury ustnej
0,8
Wiedza o społeczeństwie lub język polski lub geografia: suma punktów
z matury pisemnej oraz z matury ustnej z przedmiotów.
W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na
liście rankingowej decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy
nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w
limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów
mniejszej niż limit.

0,5

0,003

Kierunek: Administracja
Poziom: I stopnia
Forma: niestacjonarne
Profil: praktyczny
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Historia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia oraz przedmiot wybrany przez
kandydata na maturze: suma punktów z części pisemnej z poziomu podstawowego lub
rozszerzonego.

0,8

Liczba
i
nazwa
przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek

Język polski – liczba punktów z części pisemnej z poziomu podstawowego
lub rozszerzonego.

0,5

W
przypadku
uzyskania
przez
kandydatów
równej
ilości
punktów,
o kolejności na liście rankingowej decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest
język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym.
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby
kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż
limit.

0,003

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek

Historia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia oraz przedmiot wybrany przez
kandydata na maturze: suma punktów z matury pisemnej oraz z matury ustnej

0,8

Język polski: suma punktów z matury pisemnej oraz z matury ustnej
0,5
W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście
rankingowej decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny,
zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby
kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż
limit.

0,003

Kierunek: Administracja
Poziom: II stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) – ukończone studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie. Kandydat
powinien posiadać następujące kompetencje umożliwiające realizację efektów kształcenia przewidzianych na przedmiotowym
kierunku:
posiadać umiejętności logicznego rozumowania,
wykazywać zainteresowania naukami społecznymi,
posiadać podstawową wiedzę o charakterze nauk z dziedziny administracji oraz prawa, ich miejscu w systemie nauk
społecznych i rozpoznawać relacje do innych nauk społecznych, znać zarys ewolucji podstawowych instytucji
administracyjnych i prawnych;
posiadać wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (prawnych, politycznych
i ekonomicznych), sądownictwa krajowego i międzynarodowego oraz znać podstawowe systemy polityczne
i partyjne;
posiadać wiedzę o poglądach doktryny i orzecznictwa na temat struktur i instytucji prawnych
i prawnoadministracyjnych oraz rodzajów więzi społecznych występujących na gruncie nauki administracji
i o ich filozoficznej i historycznej ewolucji;
posługiwać się terminologią z zakresu poszczególnych dziedzin będących przedmiotem studiów administracyjnych;
umieć wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów
administracyjnych, sądowoadministracyjnych i sądowych zjawisk, a także analizować zakres kompetencji i funkcji
organów i instytucji politycznych, prawnych, gospodarczych.
Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w oparciu o konkurs dyplomów ukończenia studiów (o ocenę końcową) tych
kierunków, których absolwenci posiadają wymienione wyżej kompetencje, a w szczególności na takich kierunkach jak:
administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, europeistyka, historia, politologia, prawo,
socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie.
Dla studentów, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów z zakresu nauk społecznych lub humanistycznych,
warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej. Obejmuje ona trzy pytania
z wyznaczonego przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną zakresu wiedzy.

Kryterium kwalifikacyjne
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc

Ocena końcowa z dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym
kryterium będzie średnia ocen z toku studiów. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie
przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby
kandydatów mniejszej niż limit.

Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe*
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne
Profil: praktyczny
*Rekrutacja po uzyskaniu uprawnień MNiSW do prowadzenia kierunku
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku,
gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek

Historia: punkty uzyskane z części pisemnej na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym.
Język polski lub wiedza o społeczeństwie lub geografia – liczba punktów
z części pisemnej z poziomu podstawowego lub rozszerzonego.
W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów,
o kolejności na liście rankingowej decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest
język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie
przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do
przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,8
0,5

0,003

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek

Historia: suma punktów z matury pisemnej oraz z matury ustnej.
0,8
Wiedza o społeczeństwie lub język polski lub geografia: suma punktów
z matury pisemnej oraz z matury ustnej z przedmiotów.
W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na
liście rankingowej decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy
nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w
limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów
mniejszej niż limit.

0,5

0,003

Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe*
Poziom: I stopnia
Forma: niestacjonarne
Profil: praktyczny
*Rekrutacja po uzyskaniu uprawnień MNiSW do prowadzenia kierunku
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Historia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia oraz przedmiot wybrany przez
kandydata na maturze: suma punktów z części pisemnej z poziomu podstawowego lub
rozszerzonego

Liczba
i
nazwa
przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku,
gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek

Język polski – liczba punktów z części pisemnej z poziomu podstawowego lub
rozszerzonego.
W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na
liście rankingowej decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy
nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w
limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów
mniejszej niż limit.

0,8

0,5

0,003

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”
waga
przedmiotu
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
obowiązkowych branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku,
gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek

Historia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia oraz przedmiot wybrany przez
kandydata na maturze: suma punktów z matury pisemnej oraz z matury ustnej.

0,8

Język polski: suma punktów z matury pisemnej oraz z matury ustnej.
0,5
W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na
liście rankingowej decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy
nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym.
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby
kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż
limit.

0,003

9. WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY
Kierunek: Archeologia
Poziom: I stopnia
Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Podstawą przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów, według kolejności, do wyczerpania limitu miejsc.
Kierunek: Archeologia
Poziom: II stopnia
Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Podstawą przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów, według kolejności, do wyczerpania limitu miejsc.
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne*
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: praktyczny
*Rekrutacja po uzyskaniu uprawnień MNiSW do prowadzenia kierunku
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga
przedmiotu
Nazwa
przedmiotu
obowiązkowego
branego pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Liczba
i
nazwa
przedmiotów
dodatkowych branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych
miejsc na kierunek

Język polski na poziomie podstawowym

0,3

Język polski na poziomie rozszerzonym

0,5

Jeden przedmiot do wyboru spośród czterech przedmiotów (geografia, historia,
wiedza o społeczeństwie, matematyka) na poziomie podstawowym.
Jeden przedmiot do wyboru spośród czterech przedmiotów (geografia, historia,
wiedza o społeczeństwie, matematyka) na poziomie rozszerzonym.
Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
Język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym

0,5
0,8
0,1
0,2

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”
waga
przedmiotu
Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski
0,5
Jeden przedmiot do wyboru spośród czterech przedmiotów (geografia, historia,
wiedza
o społeczeństwie, matematyka)
Język obcy nowożytny

0,8

0,2

Kompetencje oczekiwane od kandydata na studia I stopnia - podstawowa wiedza z zakresu problemów funkcjonowania
współczesnego państwa i społeczeństwa, występujących w nim zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz sposobów zapewniania
bezpieczeństwa przez władze publiczne i podmioty prywatne; orientacja w podstawowych problemach w stosunkach
międzynarodowych i wynikających z nich implikacji dla bezpieczeństwa.

Kierunek: Filozofia
Poziom: I stopnia
Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
W przypadku rekrutacji na studia I stopnia wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest świadectwo
dojrzałości lub maturalne. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania
limitu miejsc.
Kierunek: Filozofia
Poziom: II stopnia
Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
W przypadku rekrutacji na studia II stopnia wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie
dyplomu licencjata, magistra lub równoważnego z dowolnego obszaru nauk. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia
kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
Kierunek: Historia
Poziom: I stopnia
Studia: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Podstawą przyjęcia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów, według kolejności do wyczerpania limitu miejsc.
Kierunek: Historia
Poziom: II stopnia
Studia: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
O przyjęcie na studia II stopnia mogą się ubiegać kandydaci posiadający co najmniej dyplom ukończenia studiów I stopnia z obszaru
nauk humanistycznych i społecznych. Moduł pedagogiczny dający uprawnienia do nauczania Historii i WoS w gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych wybrać mogą jedynie kandydaci, którzy posiadają uprawnienia nauczycielskie zdobyte w toku
studiów I stopnia. Nabór odbywać się będzie według kolejności złożonych kompletów dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
Kierunek: Kulturoznawstwo
Poziom: I stopnia
Studia: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Podstawą przyjęcia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów, według kolejności do wyczerpania limitu miejsc.
Kierunek: Kulturoznawstwo
Poziom: II stopnia
Studia: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
O przyjęcie na studia II stopnia mogą się ubiegać kandydaci posiadający co najmniej dyplom ukończenia studiów I stopnia z obszaru
nauk humanistycznych lub społecznych. Nabór odbywać się będzie według kolejności złożonych kompletów dokumentów do
wyczerpania limitu miejsc.
Kierunek: Muzeologia
Poziom: I stopnia
Studia: stacjonarne
Profil: praktyczny
Podstawą przyjęcia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów, według kolejności, do wyczerpania limitu miejsc.
Kierunek: Muzeologia
Poziom: II stopnia
Studia: stacjonarne
Profil: praktyczny
Podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci na studia II stopnia powinni posiadać:
- ogólną wiedze humanistyczną;
- ogólną wiedzę z zakresu historii sztuki;
- ogólna wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii;
- ogólną wiedzę z zakresu historii Polski i historii powszechnej;
- ogólną wiedzę z zakresu etnografii.
Forma sprawdzenia wiedzy – rozmowa kwalifikacyjna.
Przyjęcie kandydatów od najwyższej liczby punktów uzyskanej podczas rozmowy kwalifikacyjnej, do wyczerpania miejsc.
Przyjmowane będą osoby, które uzyskały powyżej 31 pkt.
Zasady punktacji:
- ocena bardzo dobra (5) – 50 pkt.
- ocena dobry plus (4+) – 45 pkt.
- ocena dobra (4) – 40 pkt.
- ocena dostateczny plus (3+) – 35 pkt.
- ocena dostateczny (3) – 31 pkt.

Kierunek: Politologia
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne.
Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów, do wyczerpania się limitu miejsc.
Kierunek: Politologia
Poziom: II stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, magistra lub
równoważnego. Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów, do wyczerpania się limitu
miejsc.
Kierunek: Praca socjalna
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
W przypadku rekrutacji na studia I stopnia jest wstęp wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest świadectwo
dojrzałości lub maturalne. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania
limitu miejsc.
Kierunek: Praca socjalna*
Poziom: II stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
*Rekrutacja po uzyskaniu uprawnień MNiSW do prowadzenia kierunku
W przypadku rekrutacji na studia II stopnia wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie
dyplomu licencjata, magistra lub równoważnego. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych
dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
Kierunek: Socjologia
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
W przypadku rekrutacji na studia I stopnia jest wstęp wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest świadectwo
dojrzałości lub maturalne. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania
limitu miejsc.
Kierunek: Socjologia
Poziom: II stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
W przypadku rekrutacji na studia II stopnia wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie
dyplomu licencjata, magistra lub równoważnego. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych
dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
Kierunek: Turystyka historyczna i kulturowa
Poziom: I stopnia
Studia: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Podstawą przyjęcia jest złożenie kompletów dokumentów, według kolejności do wyczerpania limitu miejsc.
Kierunek: Turystyka historyczna i kulturowa
Poziom: II stopnia
Studia: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
O przyjęcie na studia II stopnia mogą się ubiegać kandydaci posiadający co najmniej dyplom ukończenia studiów I stopnia z obszaru
nauk humanistycznych lub społecznych.
Nabór odbywać się będzie według kolejności złożonych kompletów dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

10. WYDZIAŁ SZTUKI
Kierunek: Sztuki wizualne
Poziom: I stopnia
Studia: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Podstawą postępowania rekrutacyjnego, jest złożony komplet wymaganych dokumentów, oraz wyniki uzyskane przez kandydata
podczas egzaminu praktycznego sprawdzającego jego przydatność do wybranego kierunku studiów:
rysunek (studium postaci)
do wyboru: malarstwo (studium martwej natury) lub rzeźba (studium głowy)
zadanie kompozycyjno-projektowe
Z egzaminu praktycznego można uzyskać następującą ilość punktów :
a. rysunek
0 – 15 pkt.
b. malarstwo lub rzeźba
0 – 15 pkt.
c. kompozycja na zadany temat 0 – 15 pkt.
Uzyskanie z jednego ze sprawdzianów egzaminu praktycznego mniej niż 3 punkty, będzie traktowane jako otrzymanie oceny
negatywnej, w wyniku której kandydat nie podlega dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.
Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie ilości uzyskanych punktów,
od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.
Kierunek: Sztuki wizualne
Poziom: II stopnia
Studia: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Sztuki wizualne powinni mieć ukończone studia
pierwszego stopnia i wykazać się kompetencjami niezbędnymi do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia.
Kompetencje kandydata zostaną zweryfikowane poprzez:
ocenę dorobku artystycznego kandydatów na podstawie prezentacji oryginalnych prac plastycznych (w ilości 10 do 15)
i dokumentacji prezentującej ich twórczość.
Stosuje się następujące zasady ustalania punktów z przeglądu prac plastycznych oraz dokumentacji:
podczas przeglądu, komisja przyznaje od 0 do 15 punktów.
rozmowę kwalifikacyjną na temat własnych prac i projektów artystycznych w odniesieniu do wiedzy z zakresu sztuki
i kultury oraz warsztatu i form ekspresji plastycznej odpowiadającej kompetencjom jakie posiadają absolwenci studiów
pierwszego stopnia na tym kierunku.
Stosuje się następujące zasady ustalania punktów za rozmowę kwalifikacyjną:
ocena bardzo dobra –
15 pkt.
ocena dobra plus –
12 pkt.
ocena dobra –
9 pkt.
ocena dostateczny plus – 6 pkt.
ocena dostateczna –
3 pkt.
Uzyskanie z jednego ze sprawdzianów egzaminu mniej niż 3 punkty, będzie traktowane jako otrzymanie oceny negatywnej,
w wyniku której kandydat nie podlega dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.
Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów drugiego stopnia ustala się na podstawie najwyższej liczby uzyskanych
punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.
Kierunek: Grafika
Poziom: jednolite magisterskie
Studia: stacjonarne
Profil: ogólno akademicki
Podstawą postępowania rekrutacyjnego, jest złożony komplet wymaganych dokumentów, oraz wyniki uzyskane przez kandydata
podczas egzaminu praktycznego sprawdzającego jego przydatność do wybranego kierunku studiów:
rysunek (studium postaci)
do wyboru: malarstwo (studium martwej natury) lub rzeźba (studium głowy)
zadanie kompozycyjno-projektowe
Z egzaminu praktycznego można uzyskać następującą ilość punktów :
a. rysunek
0 – 15 pkt.
b. malarstwo lub rzeźba
0 – 15 pkt.
c. kompozycja na zadany temat 0 – 15 pkt.
Uzyskanie z jednego ze sprawdzianów egzaminu praktycznego mniej niż 3 punkty, będzie traktowane jako otrzymanie oceny
negatywnej, w wyniku której kandydat nie podlega dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.
Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie ilości uzyskanych punktów, od najwyższej aż do
wyczerpania limitu miejsc.

11. WYDZIAŁWYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Kierunek: Wychowanie Fizyczne
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą” oraz „starą maturą”:
Pod uwagę będą brane wyniki obowiązkowych przedmiotów egzaminu maturalnego z części ustnej i pisemnej na poziomie
podstawowym i rozszerzonym, odbytego według zasad „ nowej matury” oraz wszystkie przedmioty zdawane na podstawie „starej
matury” w części ustnej i pisemnej.
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
jest ocena z biologii uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły.
1. Osoby zwolnione z konkursu świadectw:
a. które przedłożą dokument stwierdzający aktualne osiągnięcia sportowe w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich: medaliści
mistrzostw Polski, uczestnicy igrzysk olimpijskich, mistrzostw Świata i Europy;
b. kandydaci posiadający w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich Klasę Sportową Mistrzowską i Pierwsza Klasę Sportową;
c. zawodnicy z dużymi predyspozycjami do osiągania wysokich rezultatów sportowych, wskazani przez KU AZS UR;
2. Posiadanie klasy sportowe i uprawnienia z zakresu sportu, rekreacji i turystyki (udokumentowane):
II klasa sportowa - 10 pkt.
III klasa sportowa - 5 pkt.
Trener danej dyscypliny sportowej - 10 pkt
Instruktor danej dyscypliny sportowej - 5 pkt.
Ratownik WOPR, GOPR, TOPR - 5 pkt.
Za posiadane uprawnienia można uzyskać maksymalnie 10 pkt.
Kierunek: Wychowanie Fizyczne
Poziom: II stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Podstawą kwalifikacji jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów
kończących się zaliczeniem studiów pierwszego stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne.
Dopuszcza się możliwość, aby studia mogły podejmować osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia innych
kierunków, po przeprowadzeniu przez Komisję Rekrutacyjną analizy porównawczej zgodności efektów kształcenia (wymagana jest
porównywalność efektów kształcenia na poziomie co najmniej 60%) ukończonych studiów z efektami kształcenia dla kierunku
Wychowania Fizycznego studiów pierwszego stopnia.
Kryterium kwalifikacyjne
Kryterium dodatkowe
Uwagi

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunek Wychowanie
Fizyczne.
Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR
zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia,
WKR ustala indywidualną w każdym przypadku skalę oceny, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kierunek: Turystyka i Rekreacja
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą” oraz „starą maturą”:
Pod uwagę będą brane wyniki obowiązkowych przedmiotów egzaminu maturalnego z części ustnej i pisemnej na poziomie
podstawowym i rozszerzonym, odbytego według zasad „ nowej matury” oraz wszystkie przedmioty zdawane na podstawie „starej
matury” w części ustnej i pisemnej.
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na
kierunek jest ocena z geografii uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły.
Kierunek: Turystyka i Rekreacja
Poziom: II stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Podstawą kwalifikacji jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów
kończących się zaliczeniem studiów pierwszego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja.
Dopuszcza się możliwość, aby studia mogły podejmować osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia innych
kierunków, po przeprowadzeniu przez Komisję Rekrutacyjną analizy porównawczej zgodności efektów kształcenia (wymagana jest
porównywalność efektów kształcenia na poziomie co najmniej 60%) ukończonych studiów z efektami kształcenia dla kierunku
Turystyki i Rekreacji studiów pierwszego stopnia.

Kryterium kwalifikacyjne
Kryterium dodatkowe
Uwagi

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunek Turystyka
i Rekreacja.
Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega
sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia,
WKR ustala indywidualną w każdym przypadku skalę oceny, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12. POZAWYDZIAŁOWY ZAMIEJSCOWY INSTYTUT BIOTECHNOLOGII STOSOWANEJ
I NAUK PODSTAWOWYCH
Kierunek: Biotechnologia
Poziom: I stopnia, inżynierskie
Forma: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Podstawą kwalifikacji są wyniki egzaminu maturalnego z biologii, fizyki z astronomią, chemii, matematyki oraz języka obcego
obowiązkowego. Kandydatom, którzy nie zdawali któregoś z powyższych przedmiotów na maturze, punktowany przedmiot ustala
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (WKR) na podstawie świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W tym wypadku
w postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę następujące przedmioty: biologia, chemia, matematyka, fizyka z astronomią;
przedmioty te traktowane są jako przedmioty na poziomie podstawowym.
Kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku Biotechnologia powinien posiadać kompetencje naukowo-techniczne,
matematyczne, społeczne i umiejętność uczenia się, w tym umiejętność rozwijania i wykorzystania myślenia naukowego w celu
diagnozowania i rozwiązywania problemów występujących w życiu codziennym; zdolności wykorzystywania wiedzy
i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach,
konstruktywnego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności; umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym, umiejętność
wyrażenia poglądów i opinii w języku obcym (angielskim). Sposób weryfikacji – ocena uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej z przedmiotów, na których były realizowane kompetencje.
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
waga
przedmiotu
Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych
branych
pod
uwagę
w
postępowaniu
rekrutacyjnym
Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych
branych
pod
uwagę
w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa
limit wolnych miejsc na kierunek

Biologia – przedmiot na poziomie rozszerzonym z części pisemnej egzaminu
maturalnego
lub Biologia – przedmiot na poziomie podstawowym z części pisemnej
egzaminu maturalnego
Fizyka z astronomią – przedmiot na poziomie rozszerzonym
lub podstawowym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Chemia - przedmiot na poziomie rozszerzonym lub podstawowym
z części pisemnej egzaminu maturalnego
Matematyka - przedmiot na poziomie rozszerzonym lub podstawowym
z części pisemnej egzaminu maturalnego
Język
obcy
przedmiot
na
poziomie
rozszerzonym
lub podstawowym
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej
w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby
kandydatów mniejszej niż limit.

0,8

0,5

0,003

Zasady rekrutacji dla kandydatów ze „starą maturą”
waga
przedmiotu
Nazwa przedmiotów obowiązkowych branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych
branych
pod
uwagę
w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Biologia – przedmiot z części pisemnej egzaminu dojrzałości lub na
świadectwie dojrzałości

Fizyka z astronomią – przedmiot z części pisemnej egzaminu dojrzałości lub
na świadectwie dojrzałości
Chemia - przedmiot z części pisemnej egzaminu dojrzałości, lub na
świadectwie dojrzałości
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba Matematyka - przedmiot z części pisemnej egzaminu dojrzałości lub na
kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa świadectwie dojrzałości
limit wolnych miejsc na kierunek
Język obcy nowożytny - przedmiot z części pisemnej egzaminu dojrzałości.
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie
liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby
kandydatów mniejszej niż limit
Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc.

0,8

0,5

0,003

Kierunek: Biotechnologia
Poziom: II stopnia
Forma: stacjonarne
Profil: ogólnoakademicki
Podstawą kwalifikacji dla kandydata jestposiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej pierwszego stopnia) na
kierunku biotechnologia lub realizacja w trakcie studiów treści programowych na kierunkach matematyczno-przyrodniczych,
z zakresu nauk medycznych, chemicznych, rolniczych, zootechniki o specjalności biotechnologia oraz inne formy kształcenia, takie
jak: makrokierunki, kierunki interdyscyplinarne związane z biotechnologią (bioinformatyka, nanobiotechnologia), czy też
kształcących się w trybie indywidualnego toku studiów, realizujących przedmioty typowe dla kierunku biotechnologia.
Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o średnią arytmetyczną
wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem studiów oraz uzyskanie
pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej i/lub egzaminu praktycznego sprawdzającego kompetencje kandydata do podjęcia
studiów drugiego stopnia oraz dotyczącej aktualnych zagadnień biotechnologii.
Kandydat na studia drugiego stopnia na kierunku Biotechnologia powinien posiadać kompetencje w zakresie biologii
eksperymentalnej (rozumienie biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów; umiejętność
prowadzenia pracy doświadczalnej w naukach biologicznych),w zakresie biologicznych aspektów biotechnologii(rozumienie
możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii, stosowanie podstawowych technik eksperymentalnych
i laboratoryjnych biologii molekularnej), w zakresie technologicznych aspektów biotechnologii(ilościowy opis podstawowych
procesów jednostkowych; wykorzystanie technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii). Sposób weryfikacji – rozmowa
kwalifikacyjna nt. kompetencji, wiedzy i umiejętności kandydata.
Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali:

Średnia arytmetyczna:

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

5,0

5 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

4,5 - 4,99

4,5 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

4,0 – 4,49

4 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

3,5 – 3,99

3,5 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

3,0 - 3,49

3 pkt.

Punktacja w przypadku stosowania kryterium dodatkowego:
Ocena na dyplomie/ocena
z pracy dyplomowej
5,0

Liczba
punktów
5 pkt.

4,5 - 4,0

4 pkt.

3,5 - 3,0

3 pkt.

Kandydat jest absolwentem i posiada dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów
magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree. Kryteria kwalifikacyjne – średnia arytmetyczna
ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem studiów oraz
rozmowa kwalifikacyjna i/lub egzamin praktyczny sprawdzający kompetencje kandydata.
Kryterium dodatkowe w przypadku, Kryteria dodatkowe:
gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą - ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich
punktów przewyższa limit wolnych W przypadku braku rozstrzygnięcia przyjęcia określonego limitu kandydatów dodatkowym kryterium będzie
miejsc
ocena pracy dyplomowej.
Uwagi
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów,
UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.
Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc.
Kryterium kwalifikacyjne

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
p.o. Rektor
prof. dr hab. Sylwester Czopek

