Załącznik nr 1 do uchwały nr 582/06/2020 Senatu UR
z dnia 25 czerwca 2020 r. (tekst jednolity)
Kierunek - administracja
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – praktyczny
*

przelicznik
1

Przedmiot obowiązkowy brany
w postępowaniu rekrutacyjnym

pod

pod

uwagę

2

Przedmiot dodatkowy brany
w postępowaniu rekrutacyjnym

uwagę

3

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

Historia – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z
części pisemnej egzaminu maturalnego
Język polski lub wiedza o społeczeństwie lub geografia– na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej
egzaminu maturalnego
Język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo
dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
części pisemnej egzaminu maturalnego

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
Kierunek - administracja
Poziom - II stopnia
Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – praktyczny

1

Wymagania wstępne/kompetencje
od kandydata

oczekiwane

2

Kryterium kwalifikacyjne brane
w postępowaniu rekrutacyjnym

3

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

pod

uwagę

Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja lub dyplom
ukończenia studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na
kierunkach pokrewnych: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo
narodowe, ekonomia, europeistyka, historia, politologia, prawo, socjologia,
stosunki międzynarodowe, zarządzanie.
Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I, II stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich.

Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów.

Kierunek - agroleśnictwo
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
*

przelicznik
1

2

3

Przedmiot obowiązkowy brany
w postępowaniu rekrutacyjnym

pod

Przedmiot dodatkowy brany
w postępowaniu rekrutacyjnym

pod

uwagę

uwagę

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

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Matematyka - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z
części pisemnej egzaminu maturalnego.
1 przedmiot spośród następujących: biologia, chemia, fizyka,
geografia, matematyka na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.
Język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

Kierunek – archeologia
Poziom – I stopnia
Forma – stacjonarne
Profil – ogólnoakademicki
przelicznik*
1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z
części pisemnej egzaminu maturalnego .

2

Przedmiot dodatkowy brany
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: historia lub geografia na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej
egzaminu maturalnego .

3

pod

uwagę

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

Język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

poziom
podstawowy
1%=1pkt
poziom
rozszerzony
1%=2pkt

* przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno.
Kierunek - archeologia
Poziom - II stopnia
Forma - stacjonarne
Profil - ogólnoakademicki
1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane
od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich z
kierunków wchodzących w obszar nauk społecznych i humanistycznych.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów*

3

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

Średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen w ramach studiów I stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem**

* Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie :
ocena
punkty
3,0
dostateczny
40
3,5
plus dostateczny
55
4,0 dobry
70
4,5
plus dobry
85
5,0
bardzo dobry
100
** Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów:
Przedzia
ł
Średniej

3,0
3,1
0

3,11
3,2
0

Punkty

5

10

3,2
1
3,3
0
15

3,31
3,4
0
20

3,4
1
3,5
0
25

3,51
3,6
0
30

3,6
1
3,7
0
35

3,71
3,8
0
40

3,8
1
3,9
0
45

3,9
1
4,0
50

4,0
1
4,1
0
55

4,11
4,2
0
60

4,2
1
4,3
0
65

4,31
4,4
0
70

4,4
1
4,5
0
75

4,51
4,6
0
80

4,6
1
4,7
0
85

4,71
4,8
0
90

4,8
1
4,9
0
95

4,9
1
5,0
100

Kierunek – architektura krajobrazu
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
*

przelicznik

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: matematyka, fizyka,
biologia, geografia na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język obcy wskazany przez kandydata na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym.

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

Akceptacja teczki z dziesięcioma rysunkami formatu A-3,
wykonanymi dowolną
techniką,
przedstawiającymi:
krajobraz otwarty, starą i nową architekturę oraz wnętrza
parków i ogrodów (w dowolnej proporcji). Rysunki należy
złożyć w teczce formatu A-3 (420x297).

3

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

Kierunek – architektura krajobrazu
Poziom - II stopnia
Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od
kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu lub na
kierunkach pokrewnych mieszczących się w dziedzinach nauk: rolniczych,
inżynieryjno-technicznych lub sztuki.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane
w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

3

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

pod

uwagę

Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów.

*w przypadku studiów I stopnia (sześciosemestralnych) , komisja programowa ustala przedmioty (suma punktów ECTS = 30) do
uzupełnienia w toku studiów II stopnia.
Kierunek– bezpieczeństwo wewnętrzne
Poziom–I stopnia
Forma–stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia– praktyczny
*

przelicznik
1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski – część pisemna egzaminu maturalnego na
poziomie podstawowym

2

Przedmiot dodatkowy brany
w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot z spośród: geografia, historia, wiedza
o społeczeństwie, matematyka – część pisemna egzaminu
maturalnego na poziomie podstawowym

3

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

pod

uwagę

Język obcy nowożytny – część pisemna
maturalnego na poziomie podstawowym

egzaminu

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
Kierunek – bezpieczeństwo wewnętrzne
Poziom - II stopnia
Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
Posiadanie dyplomu licencjata lub magistra z dyscyplin naukowych:
archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o
kulturze i religii, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i
gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji
społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i
jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne,
psychologia, nauki teologiczne, nauki o kulturze fizycznej.

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane
od kandydata

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.

3

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

Średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen w ramach studiów I stopnia lub
studiów magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem.

Kierunek - biologia
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki
*

przelicznik
1

2

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: biologia, chemia, fizyka
lub geografia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z
części pisemnej egzaminu maturalnego.

Przedmiot dodatkowy brany
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: matematyka lub język
obcy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części
pisemnej egzaminu maturalnego.

pod

uwagę

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom

3

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

Język polski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
z części pisemnej egzaminu maturalnego.

rozszerzony
1% = 2 pkt

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
Kierunek - biologia
Poziom - II stopnia
Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki
1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od
kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub
równorzędnych np. Bachelor’s degree.
Wiedza i umiejętności z zakresu kierunku biologia lub dyscyplin pokrewnych
(w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych).

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena z dyplomu ukończenia studiów.

3

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

Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów.

Kierunek - biotechnologia
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
*

przelicznik

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia,
fizyka lub matematyka na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt

2

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

Język obcy - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
z części pisemnej egzaminu maturalnego.

poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
Kierunek - biotechnologia
Poziom - II stopnia
Forma - studia stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od
kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia*, jednolitych studiów magisterskich lub
równorzędnych np. Bachelor's degree.
Wiedza i umiejętności z zakresu biologii oraz metod stosowanych w ogólnie
pojętej biotechnologii.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena z dyplomu dla absolwentów kierunków przyporządkowanych dyscyplinie
wiodącej biologia. Dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów, innych niż
w dyscyplinie nauk biologicznych – pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

3

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

Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów - dla absolwentów kierunków
przyporządkowanych dyscyplinie wiodącej biologia.

* W przypadku ukończenia studiów licencjackich (sześciosemestralnych) kandydat, w trakcie kształcenia na II stopniu, jest zobowiązany do
uzupełnienia brakujących efektów kształcenia/uczenia się odpowiadających 30 pkt ECTS. Wykaz oferowanych kursów (przedmiotów) jest
przedstawiony w programie studiów.
Kierunki: dietetyka
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – praktyczny
przelicznik*
1

2

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia – część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym

Przedmiot dodatkowy brany
w postępowaniu rekrutacyjnym

Chemia lub fizyka/ fizyka z astronomią lub matematyka –
jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata – część
pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym

pod

uwagę

poziom
podstawowy
1%=1pkt
poziom

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
* przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno.
3

Język obcy nowożytny - zdany jako obowiązkowy lub dodatkowy
na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

rozszerzony
1%=2pkt

Kierunki: dietetyka
Poziom: II stopnia
Forma: studia stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – praktyczny
waga
1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od
kandydata

O przyjęcie na kierunek dietetyka studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci,
którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku dietetyka.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane
w postępowaniu rekrutacyjnym

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów
oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym
toku studiów I stopnia
na kierunku zgodnym
z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia **

pod

uwagę

0,7

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa Ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.***
limit wolnych miejsc na kierunek
** Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia:

3

Przedzia
ł
Średniej

Punkty

3,0

3,11

-

-

3,1
0

3,2
0

5

10

3,2
1
3,3
0
15

3,31
3,4
0

20

3,4
1
3,5
0
25

3,51
3,6
0

30

3,6
1
3,7
0
35

3,71

3,81

-

-

3,8
0

3,9
0

40

45

3,9
1

4,0
1

-

-

4,0

4,1
0

50

55

4,11
4,2
0

60

4,2
1
4,3
0
65

4,31
4,4
0

70

4,4
1
4,5
0
75

4,51
4,6
0

80

0,3

4,6
1
4,7
0
85

4,71

4,81

-

-

4,8
0

4,9
0

90

95

4,9
1
5,0

100

*** Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie studiów I stopnia:
ocena
punkty
3,0

dostateczny

40

3,5

Plus dostateczny

55

4,0

dobry

70

4,5

Plus dobry

85

5,0

Bardzo dobry

100

Kierunek – dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki
*

przelicznik

1

2

3

Przedmiot obowiązkowy brany
w postępowaniu rekrutacyjnym
Przedmiot dodatkowy brany
w postępowaniu rekrutacyjnym

pod

pod

uwagę

uwagę

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

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
Kierunek – dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Poziom - II stopnia
Forma - studia stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Język polski zdawany na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym - część pisemna egzaminu maturalnego
Jeden spośród trzech przedmiotów: wiedza o społeczeństwie,
historia, geografia zdany jako przedmiot obowiązkowy albo
dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby
punktów, o kolejności na liście przyjętych decydować będzie
wynik egzaminu z wskazanego przez kandydata języka obcego
nowożytnego, zdawanego na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym.

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

1

2
3

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od
kandydata
Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Ukończenie studiów licencjackich lub magisterskich z kierunków wchodzących
w obszar nauk humanistycznych i społecznych.
Ocena końcowa na dyplomie studiów I stopnia, ocena z pracy dyplomowej
Średnia ze studiów

Kierunek - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki
*

przelicznik

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Przedmiot wskazany przez kandydata zdawany na poziomie
podstawowym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

2

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

Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części
pisemnej egzaminu maturalnego.
Sprawdzian praktyczny
kryteria ogólne kryteria szczegółowe
Sprawdzian
dyspozycji:
słuchowych

3

4

Egzamin wstępny

Uwagi

PUNKTACJA

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

0-10

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

0-10

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

0-10

Gra
na Wykonanie z pamięci dwóch utworów
instrumencie
muzyczn ch na wybranym instrumencie

0-10

Sprawdzian
dyspozycji
głosowych
Sprawdzian
dyspozycji
manualnych

Kandydat jest zobligowany, co najmniej tydzień przed datą egzaminu
praktycznego, zgłosić Komisji Rekrutacyjnej tytuły utworów wybranych 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.
Wynik poszczególnych części egzaminu praktycznego mnoży się razy 10.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
Kierunek - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Poziom - II stopnia
Forma - studia stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki
1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od
kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia. Wiedza i umiejętności nabyte podczas
studiów I stopnia, ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz
wiedza z zakresu podstaw dydaktyki nauczania muzyki.

1. Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia
Ocena przeliczana jest na punkty następująco:
Bardzo dobry (5,0)
Dobry plus (4,5), dobry (4,0)
Dostateczny plus (3,5), ostateczny (3,0)
2. Sprawdzian praktyczny
kryteria ogólne

2

Sprawdzian
umiejętności
słuchowych

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Sprawdzian
umiejętności:
głosowych
Sprawdzian
umiejętności
manualnych
Gra na
nstrumencie

3

4

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

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

studiów

I

stopnia.

5 pkt.
4 pkt.
3 pkt.
PUNKTACJA

0-10

Zaśpiewanie jednej arii lub pieśni

0-10

Dyrygowanie jednym, wybranym
utworem z literatury chóralnej

0-10

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

0-10

Średnia arytmetyczna z toku studiów
Kandydat jest zobligowany co najmniej tydzień przed datą egzaminu
praktycznego dostarczyć Komisji Rekrutacyjnej nuty utworów wybranych do
dyrygowania i emisji głosu.
Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać
co najmniej 1 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.
Wynik poszczególnych części egzaminu praktycznego mnoży się razy 10.

Uwagi

Kierunek – ekonomia (studia prowadzone są w języku polskim oraz angielskim)
Poziom – I stopnia
Forma – stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia –ogólnoakademicki
*

przelicznik
1

2

3

Przedmiot obowiązkowy brany
w postępowaniu rekrutacyjnym
Przedmiot dodatkowy brany
w postępowaniu rekrutacyjnym

pod

pod

uwagę

uwagę

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

Matematyka – część pisemna egzaminu maturalnego na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym
Jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata: geografia,
historia, WOS, informatyka, język obcy– część pisemna
egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym
Język polski– cześć pisemna egzaminu maturalnego na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
Kierunek –ekonomia (studia prowadzone są w języku polskim oraz angielskim)
Poziom – II stopnia
Forma – studia stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od Dyplom ukończenia studiów. Preferowane kierunki studiów: Ekonomia, Finanse i
1
kandydata
rachunkowość, Zarządzanie i pokrewne.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów
oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku, która
mnożona będzie przez współczynnik 1,8 dla absolwentów kierunku Ekonomia o
profilu ogólnoakademickim, współczynnik 1,7 dla absolwentów kierunku Finanse
i rachunkowość o profilu ogólnoakademickim, współczynnik 1,6 dla absolwentów
kierunku Ekonomia o profilu praktycznym, współczynnik 1,5 dla absolwentów
kierunku Finanse i Rachunkowość o profilu praktycznym oraz współczynnik 1,0
dla pozostałych kierunków o profilu ogólnoakademickim i praktycznym.

3

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

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów

Kierunki: elektroradiologia
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne
Profil kształcenia – praktyczny
przelicznik*
1

2

3

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia – część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Chemia lub fizyka/ fizyka z astronomią lub matematyka –
jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata – część
pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym

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

Język obcy nowożytny - zdany jako obowiązkowy lub
dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

* przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno.

poziom
podstawowy
1%=1pkt
poziom
rozszerzony
1%=2pkt

Kierunek – filologia angielska
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
*

przelicznik
1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski – poziom podstawowy lub rozszerzony z części
pisemnej egzaminu maturalnego.

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt

2

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

Język polski – poziom podstawowy z części pisemnej egzaminu
maturalnego.

poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

3

Uwagi

a) Przeliczanie wyników z matury dwujęzycznej na punkty rekrutacyjne:
Wyniki procentowe z matury dwujęzycznej (tylko dla egzaminu z języka
angielskiego) przelicza się na wynik właściwy poziomowi rozszerzonemu
w następujący sposób:
poziom rozszerzony = matura dwujęzyczna x 1,3
Wynik zaokrągla się do pełnych jednostek i nie może on przekroczyć 100%.
Uzyskany w ten sposób wynik traktowany jest jako wynik z egzaminu
maturalnego na poziomie rozszerzonym i w związku z tym mnożony razy 2.
b) O przyjęcie na kierunek filologia angielska mogą ubiegać się osoby, które
w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskały nie mniej niż 80 pkt. rankingowych
z przedmiotu obowiązkowego.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
Kierunek – filologia angielska
Poziom - II stopnia
Forma - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od
kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia angielska, lingwistyka
stosowana (z językiem angielskim jako wiodącym), lub na innym kierunku
neofilologicznym, przy czym w tym wypadku kandydat powinien posiadać
dodatkowo certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie
co najmniej C1.
Specjalność nauczycielska: wymagane jest, aby kandydat miał zrealizowaną część
standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela, w szczególności
powinien posiadać przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, przygotowanie
z zakresu podstaw dydaktyki oraz częściowe przygotowanie z zakresu dydaktyki
języka angielskiego.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Średnia ocen z toku studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie ukończenia
studiów.
Specjalność nauczycielska: wymagane jest, aby kandydat na studiach I stopnia lub
studiach podyplomowych zrealizował częściowo przygotowanie pedagogiczne.

3

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

Ocena z ostatniego egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego lub z
przedmiotu Pisanie (Praktyczna Nauka Języka Angielskiego) na studiach I stopnia

Kierunek - filologia germańska
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki
*

przelicznik

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Język niemiecki** lub inny język obcy nowożytny*** na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej
egzaminu maturalnego.

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Drugi język obcy nowożytny – na poziomie rozszerzonym z
części pisemnej egzaminu maturalnego.

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom

3

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

Język polski – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
z części pisemnej egzaminu maturalnego.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
** dla kandydatów z zaawansowaną znajomością języka niemieckiego
*** dla kandydatów bez znajomości języka niemieckiego

rozszerzony
1% = 2 pkt

Kierunek - filologia germańska
Poziom - II stopnia
Forma - studia stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki
a)

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od
kandydata

1

b)

Specjalność nauczycielska:
Dyplom ukończenie studiów I stopnia na kierunku filologia germańska na
specjalności nauczycielskiej. Kandydat posiada 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, posiada wiedzę (na
poziomie studiów I stopnia filologii germańskiej) z zakresu dyscypliny
naukowej odpowiadającej wybranej specjalności magisterskiej.
Jeżeli kandydat chce uzyskać uprawnienia do nauczania języka niemieckiego
wymagane jest zrealizowanie części standardu kształcenia przygotowującego
do zawodu nauczyciela. Kandydat posiada ogólne przygotowanie
psychologiczno–pedagogiczne, przygotowanie z zakresu podstaw dydaktyki
oraz częściowe przygotowanie z zakresu dydaktyki języka niemieckiego.
Specjalność translatoryczna:
Dyplom ukończenie studiów I stopnia na kierunku filologia germańska lub
lingwistyka stosowana (z wiodącym językiem niemieckim).
Absolwent studiów I stopnia na innym kierunku filologicznym posiadający
certyfikat poświadczający znajomość języka niemieckiego na poziomie min.
C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy, posiada wiedzę z
zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalności
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.

2

3

Specjalność nauczycielska:
Ocena
z
dyplomu
ukończenia
studiów
I
stopnia na kierunku filologia
germańska,
specjalność
nauczycielska.

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Oceny
przeliczane
następujących zasad:

Specjalność
translatoryczna: Ocena z
dyplomu
ukończenia
studiów I stopnia na
kierunku
filologia
germańska lub lingwistyka
stosowana.

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

są

na

podstawie

Ocena:

Punkty:

bardzo dobry

50 pkt.

plus dobry

45 pkt.

dobry

40 pkt.

plus dostateczny

35 pkt.

dostateczny

30 pkt.

Średnia ocen z toku studiów I stopnia.

Kierunek - filologia polska
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki
*

przelicznik
1

Przedmiot obowiązkowy brany
w postępowaniu rekrutacyjnym

pod

uwagę

2

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

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Język polski – poziom podstawowy lub rozszerzony z części
pisemnej egzaminu maturalnego.

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt

Język obcy nowożytny wskazany przez kandydata – poziom
podstawowy lub rozszerzony z części pisemnej egzaminu
maturalnego.

poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

Kierunek – filologia polska
Poziom – II stopnia
Forma – stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
Kandydat powinien dysponować podstawową wiedzą humanistyczną oraz
posiadać znajomość języka obcego na poziomie B1-B2.

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od
kandydata

O przyjęcie na studia na kierunku filologia polska o specjalności edytorstwo lub
asystent kadr zarządzających i elit politycznych mogą się ubiegać absolwenci
filologii polskiej, polonistyki stosowanej, neofilologii, historii i edytorstwa oraz
innych kierunków humanistycznych, przypisanych do dyscyplin:
literaturoznawstwo, językoznawstwo lub nauki o kulturze i religii.
Na studia o specjalności nauczycielskiej przyjmowani są kandydaci, którzy
ukończyli studia I stopnia na kierunku filologia polska o specjalności
nauczycielskiej.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena końcowa uzyskana na dyplomie ukończenia studiów oraz ocena z pracy
dyplomowej (lub egzaminu dyplomowego) .

3

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

Średnia ocen z toku studiów.

Kierunek - filologia rosyjska
Poziom- I stopnia
Forma - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki
*

przelicznik
1

Przedmiot obowiązkowy brany
w postępowaniu rekrutacyjnym

2

Przedmiot dodatkowy brany
postępowaniu rekrutacyjnym

pod

pod

uwagę

uwagę

w

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

Język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Język obcy - ocena ze świadectwa ukończenia szkoły.

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

Dodatkowy przedmiot humanistyczny wskazany przez
kandydata - ocena ze świadectwa ukończenia szkoły.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
Kierunek - filologia rosyjska
Poziom - II stopnia
Forma - studia stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki
Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia rosyjska lub innym
pokrewnym kierunku, którego absolwenci mają potwierdzoną znajomość
języka rosyjskiego na poziomie co najmniej B2+ (np. suplement, zaświadczenie
o osiągniętych efektach kształcenia/uczenia się) lub posiadają certyfikat
znajomości języka rosyjskiego na poziomie B2+.
1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od
kandydata

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

3

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

W przypadku absolwentów kierunków, w których programie nie ma języka
rosyjskiego i nieposiadających certyfikatu obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna
w języku rosyjskim w zakresie praktycznej znajomości języka rosyjskiego,
gramatyki i literatury rosyjskiej.
Na specjalność nauczycielską na studia II stopnia przyjmowani są wyłącznie
absolwenci studiów I stopnia kierunek filologia rosyjska, specjalność
nauczycielska.
Ocena na dyplomie.
W przypadku absolwentów kierunków, w których programie nie ma języka
rosyjskiego i nieposiadających certyfikatu potwierdzającego znajomość języka
rosyjskiego, kryterium kwalifikacyjnym jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Średnia z toku studiów I stopnia.

Kierunek – finanse i rachunkowość
Poziom– I stopnia
Forma– stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia– ogólnoakademicki
*

przelicznik
1

2

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Matematyka- część pisemna egzaminu maturalnego na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata: geografia,
historia, WOS, informatyka, język obcy – część pisemna
egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
3 kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
Kierunek – finanse i rachunkowość
Poziom – II stopnia
Forma – studia stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
1 Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane
od kandydata

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

3

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

Język polski – część pisemna egzaminu maturalnego na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

Dyplom ukończenia studiów. Preferowane kierunki studiów: Finanse i
rachunkowość, Ekonomia, Zarządzanie i pokrewne.
Średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów
oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku, która
mnożona będzie przez współczynnik 1,8 dla absolwentów kierunku Finanse i
Rachunkowość o profilu ogólnoakademickim, współczynnik 1,7 dla absolwentów
kierunku Ekonomia o profilu ogólnoakademickim, współczynnik 1,6 dla
absolwentów kierunku Finanse i Rachunkowość o profilu praktycznym,
współczynnik 1,5 dla absolwentów kierunku ekonomia o profilu praktycznym oraz
współczynnik 1,0 dla pozostałych kierunków o profilu ogólnoakademickim i
praktycznym.
Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

Kierunek - filozofia
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki
przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany
w postępowaniu rekrutacyjnym

pod

uwagę

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
2 kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego
jest posiadanie świadectwa maturalnego lub innego
dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów I stopnia.
Kandydat bierze udział w konkursie świadectw maturalnych.
W konkursie świadectw pod uwagę brane będą wyniki
obowiązkowych
przedmiotów
pisemnego
egzaminu
maturalnego, zdawanych przez kandydata na poziomie
podstawowym i rozszerzonym.

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

Język obcy – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z
części pisemnej egzaminu maturalnego.

Kierunek - filozofia
Poziom - II stopnia
Forma - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki
1

2
3

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane
od kandydata
Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub
równorzędnych np. Bachelor’s degree z dowolnego obszaru nauk.
Wiedza oraz kompetencje nabyte w trakcie studiów I stopnia z dowolnego
obszaru nauk oraz znajomość dowolnego języka obcego.
Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.
Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów z wszystkich przedmiotów kończących
się egzaminem lub zaliczeniem.

Kierunek: fizjoterapia
Poziom: 5 letnie jednolite studia magisterskie
Forma: stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
przelicznik*
1

2

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia – część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym

Przedmiot dodatkowy brany
w postępowaniu rekrutacyjnym

Chemia lub fizyka/ fizyka z astronomią lub matematyka –
jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata – część
pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym

pod

uwagę

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
3 kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
* przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno.

Język obcy nowożytny - zdany jako obowiązkowy lub
dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

poziom
podstawowy
1%=1pkt
poziom
rozszerzony
1%=2pkt

Kierunek - fizyka
Poziom - II stopnia
Forma - studia stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
1

2

3

wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane
od kandydata

kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

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

Dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych),
jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree.
Wiedza oraz umiejętności z zakresu: fizyki ogólnej, mechaniki teoretycznej,
mechaniki kwantowej, fizyki atomowej i molekularnej.
Dla absolwentów kierunków fizyka, fizyka techniczna, systemy diagnostyczne w
medycynie, inżynieria materiałowa i inżynieria medyczna - ocena uzyskana na
dyplomie ukończenia studiów.
Dla absolwentów innych kierunków studiów – pozytywny wynik rozmowy
kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II
stopnia.
Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów - dla absolwentów kierunków fizyka,
fizyka techniczna, systemy diagnostyczne w medycynie, inżynieria materiałowa i
inżynieria medyczna.

Kierunek - grafika
Poziom - jednolite studia magisterskie
Forma - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki
Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu
uprawniającego do podjęcia studiów I stopnia.
przelicznik*

Egzamin praktyczny sprawdzający uzdolnienia artystyczne:
• rysunek (studium postaci),
1

Egzamin wstępny

• do wyboru: malarstwo (studium martwej natury) lub
rzeźba (studium głowy),
• zadanie kompozycyjno-projektowe.

2

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

Język obcy - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Stosuje się
następującą skalę
punktów:
- rysunek:
od 0 do 15 pkt.
- malarstwo lub
rzeźba:
od 0 do 15 pkt.
- zadanie
kompozycyjnoprojektowe:
od 0 do 15 pkt.
poziom
podstawowy
1% = 1 pkt

poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

Kierunek - historia
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki
*

przelicznik
1

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

2

przedmiot dodatkowy brany
w postępowaniu rekrutacyjnym

pod

uwagę

kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
3 kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Język polski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
z części pisemnej egzaminu maturalnego.

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt

1 przedmiot spośród następujących: historia, wiedza o
społeczeństwie lub geografia na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.
Język obcy nowożytny wskazany przez kandydata na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części
pisemnej egzaminu maturalnego.

poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

Kierunek - historia
Poziom - II stopnia
Forma - studia stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od
kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub
równorzędnych np. Bachelor’s degree z kierunków wchodzących w obszar nauk
humanistycznych i społecznych.
W przypadku kandydatów planujących uzyskać uprawnienia do nauczania historii
oraz wiedzy o społeczeństwie wymagane jest zrealizowanie części standardu
kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela.
W szczególności kandydat powinien posiadać ogólne przygotowanie
psychologiczno-pedagogiczne
oraz
z
zakresu
podstaw
dydaktyki,
a także częściowe przygotowanie z zakresu dydaktyki historii oraz wiedzy o
społeczeństwie.

2

kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów*

3

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

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen z toku studiów w ramach studiów I
stopnia lub studiów magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem.**

*Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie:
ocena
punkty
3,0
dostateczny
40
3,5
plus dostateczny
55
4,0
dobry
70
4,5
plus dobry
85
5,0
bardzo dobry
100

** Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów:
przedział
średniej

punkty

3,0
3,10

3,11
3,20

3,21
3,30

3,31
3,40

3,41
3,50

3,51
3,60

3,61
3,70

3,71
3,80

3,81
3,90

3,91
4,0

4,01
4,10

4,11
4,20

4,21
4,30

4,31
4,40

4,41
4,50

4,51
4,60

4,61
4,70

4,71
4,80

4,81
4,90

4,91
5,0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Kierunek - instrumentalistyka
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne
Profil kształcenia - praktyczny
przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany jeden przedmiot z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym (część
pod uwagę w postępowaniu
pisemna) z wykazu obowiązkowych przedmiotów maturalnych
rekrutacyjnym

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt

przelicznik*

2

Kryterium
dodatkowe
w
przypadku,
gdy
liczba Suma punktów z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym lub
kandydatów z tą samą liczbą rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
punktów
przewyższa
limit
wolnych miejsc na kierunek
KRYTERIA OGÓLNE

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

PUNKTACJA

FORTEPIAN
Prezentacja z pamięci utworów:
- etiuda wirtuozowska
- sonata klasyczna (całość)
- forma polifoniczna
- utwór dowolny
GITARA
Prezentacja z pamięci utworów:
- etiuda wirtuozowska
- dwie części kontrastowe sonaty, lub
wariacje
- forma polifoniczna
- utwór dowolny
ORGANY
Prezentacja z nut utworów:
- preludium chorałowe J.S.Bacha
- I lub III część sonaty J.S.Bacha
- forma polifoniczna
- utwór dowolny
AKORDEON
Prezentacja z pamięci utworów:
- etiuda wirtuozowska
- dwie części kontrastowe sonaty, lub
wariacje
- forma polifoniczna
- utwór dowolny

0 -10 pkt

Sprawdzian
dyspozycji
słuchowych

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

0 -10 pkt

Sprawdzian
umiejętności
czytania nut a'vista

Czytanie a’vista wybranego przez
komisję fragmentu utworu muzycznego

Egzamin klauzurowy

Samodzielne przygotowanie utworu
wybranego przez komisję (czas 30 min.)

0 -10 pkt

Rozmowa
kwalifikacyjna

Sprawdzian wiedzy ogólnej oraz wiedzy
o
muzyce
ze
szczególnym
uwzględnieniem
zagadnień
dotyczących wybranej specjalności

0 -10 pkt

Egzamin praktyczny
z gry na
instrumencie

3

4

Egzamin wstępny

Uwagi

1 pkt =1x20

0 -10 pkt
1 pkt =1x10

- Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie
sumy uzyskanych punktów, od najwyższej, aż do wyczerpania limitu miejsc.
- Ilość kandydatów przyjętych na poszczególne specjalności jest ustalana przez
komisję w trakcie procesu rekrutacji.
- Z każdej części składowej egzaminu wstępnego kandydat powinien otrzymać
co najmniej 2 pkt, w przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.
- Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 150
punktów (punkty uzyskane z zastosowaniem przelicznika)

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

-

Kierunek - informatyka
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
*

przelicznik
1

Przedmiot obowiązkowy brany
w postępowaniu rekrutacyjnym

pod

uwagę

Matematyka – na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

2

Przedmiot dodatkowy brany
w postępowaniu rekrutacyjnym

pod

uwagę

Informatyka - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
z części pisemnej egzaminu maturalnego

3

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

Język angielski - na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
Kierunek - informatyka
Poziom - II stopnia
Forma - studia stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od
kandydata

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

3

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

Dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych) lub
jednolitych magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor’s degree.
Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów - dla osób, które ukończyły
kierunek informatyka, informatyka i ekonometria bądź informatyka
stosowana.
Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje
kandydata do podjęcia studiów II stopnia - dla absolwentów innych kierunków
studiów.
Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów - dla absolwentów kierunków:
informatyka, informatyka i ekonometria bądź informatyka stosowana.
0 pkt za kryterium dodatkowe - dla absolwentów innych kierunków studiów.

Kierunek – informatyka i ekonometria
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne
Profil kształcenia – praktyczny
przelicznik
1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Matematyka – na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Informatyka - na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

3

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

Język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

*

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
Kierunek – inżynieria materiałowa
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
przelicznik
1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Matematyka - na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Fizyka lub chemia - na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
3 kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa
limit wolnych miejsc na kierunek
*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Język obcy wskazany przez kandydata - na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej
egzaminu maturalnego

*

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

Kierunek – inżynieria materiałowa
Poziom - II stopnia
Forma - studia stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
Dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych),
jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree.
1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od
kandydata

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

3

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

Wiedza i umiejętności z zakresu inżynierii materiałowej a w szczególności nauki
o materiałach, nowoczesnych metod wytwarzania materiałów, współczesnych
metod badań i kontroli struktury materiałów oraz nanotechnologii.
Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów dla absolwentów kierunku
inżynieria materiałowa, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria medyczna
mechatronika, systemy diagnostyczne w medycynie oraz fizyka techniczna.
Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje
kandydata do podjęcia studiów II stopnia - dla absolwentów innych kierunków
studiów.
Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów.

Kierunek – jazz i muzyka rozrywkowa
Poziom - I stopnia
Forma – stacjonarne/niestacjonarne*
Profil kształcenia – praktyczny**
Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie świadectwa maturalnego.
punktacja

specjalność: wykonawstwo instrumentalne
kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

Sprawdzian dyspozycji
słuchowych

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

Egzamin z instrumentu

a) obowiązkowe wykonanie bluesa w formie:
temat + improwizacja + temat

0-25

0-60

b) obowiązkowe wykonanie jednego standardu
jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard
Corporation - „Real Books” w formie:
temat + improwizacja + temat

Egzamin wstępny

Rozmowa kwalifikacyjna

c) sprawdzian poziomu warsztatu instrumentalisty,
zróżnicowany dla poszczególnych instrumentów lub grup
1
instrumentów według zasad opisanych poniżej
Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki
(w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej)

0-15

1

Sprawdzian poziomu warsztatu instrumentalisty obejmuje:

- 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

specjalność: wykonawstwo wokalne

Egzamin wstępny

punktacja

kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

Sprawdzian dyspozycji
słuchowych

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

0-25

a) obowiązkowe wykonanie bluesa.
Egzamin wokalny

0-60
b) obowiązkowe wykonanie jednego standardu
jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard
Corporation - „Real Books”.
c) obowiązkowe wykonanie piosenki z polskim tekstem
(z pominięciem np. pieśni patriotycznych, melodii
ludowych itp.) którą możemy określić mianem standardu
polskiej piosenki.
d) przygotowanie dowolnego tekstu do recytacji –
sprawdzian dykcji.
Uwaga!
Wyborem kandydata jest obowiązkowe zaprezentowanie
krótkiej improwizacji według formuły:
temat + improwizacja + temat w odniesieniu do
podpunktów a), b).

Rozmowa kwalifikacyjna

Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym
muzyki jazzowej i rozrywkowej)

0-15

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

- liczba punktów uzyskana z egzaminu specjalnościowego (instrument / wokal).

Uwagi

- 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.
- Liczba kandydatów przyjętych na poszczególne specjalności jest ustalana przez komisję w trakcie
procesu rekrutacji.
- Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 70 punktów. Z każdej
części składowej egzaminu praktycznego kandydat powinien otrzymać co najmniej 5 pkt. W
przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

- Kandydat na specjalność wykonawstwo wokalne ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie
od foniatry o braku przeciwwskazań do zawodowego posługiwania się głosem.
* w przypadku uruchomienia studiów niestacjonarnych, kandydatów obowiązują te same zasady rekrutacji.
** w przypadku zmiany profilu na ogólnoakademicki, kandydatów obowiązują te same zasady rekrutacji.
Kierunek – jazz i muzyka rozrywkowa
Poziom - II stopnia
Forma – stacjonarne / niestacjonarne
Profil kształcenia – praktyczny**
Wymagania wstępne
Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia oraz dysponować adekwatną wiedzą i
/kompetencje oczekiwane
umiejętnościami
od kandydatów
Ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Ocena przeliczana jest na punkty następująco:
Kryterium kwalifikacyjne
brane pod uwagę w
Bardzo dobry (5,0)
5 pkt
postępowaniu
Dobry plus (4,5) - dobry (4,0)
4 pkt
rekrutacyjnym
Dostateczny plus (3,5) - dostateczny (3,0)

3 pkt

specjalność: wykonawstwo instrumentalne
kryteria ogólne

Egzamin wstępny

punktacja

kryteria szczegółowe

Sprawdzian dyspozycji
słuchowych

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

Egzamin z instrumentu

a) obowiązkowe przygotowanie formy bluesa

0-15

0-70
b) obowiązkowe przygotowanie utworu w wolnym tempie –
ballady

Rozmowa
kwalifikacyjna

c) obowiązkowe przygotowanie dowolnego, trzeciego utworu
odmiennego stylistycznie pozostającego w stylistyce jazz, fusion
lub pokrewnej.
Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki
(w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej)

0-10

Uwagi 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 Contest Solos for Snare Drum"
punktacja

specjalność: wykonawstwo wokalne

Egzamin wstępny

kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

Egzamin wokalny

a) Obowiązkowe przygotowanie standardu jazzowego zawartego
w wydawnictwie Hal Leonard Corporation - „Real Books” lub
formy bluesa.

0-85

b) Obowiązkowe przygotowanie utworu z polskim tekstem.
c) Obowiązkowe przygotowanie dowolnego, trzeciego utworu,
odmiennego stylistycznie, pozostającego w stylistyce jazz, fusion
lub pokrewnej.
d) Obowiązkowe przygotowanie czterech standardów:
Lulaby of Birdland
Just Friends
Body and Soul
Angel Eyes
Rozmowa
kwalifikacyjna

Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki
jazzowej i rozrywkowej)

0-10

Uwagi w odniesieniu do egzaminu wokalnego:
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) 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 pliku „wave”,
„mp3” lub płyty CD o dobrej jakości. Kandydat zobowiązany jest, co najmniej tydzień przed
datą egzaminu praktycznego, powiadomić Komisję Rekrutacyjną, jaką formę prezentacji
wybiera.
5) Kandydat ma obowiązek przedłożyć przed egzaminem aktualne zaświadczenie od foniatry
o braku przeciwwskazań do zawodowego posługiwania się głosem.
Kryterium dodatkowe w
przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą
liczbą punktów przewyższa
limit wolnych miejsc na
kierunek
Uwagi

- liczba punktów uzyskana z egzaminu specjalnościowego (instrument/wokal).

- 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.
- Liczba kandydatów przyjętych na poszczególne specjalności jest ustalana przez komisję w trakcie procesu
rekrutacji.
- Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 70 punktów. Z każdej
części składowej egzaminu praktycznego kandydat powinien otrzymać co najmniej 5 pkt. W przeciwnym
razie egzamin uważa się za niezdany.

- Kandydat na specjalność wykonawstwo wokalne ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie od
foniatry o braku przeciwwskazań do zawodowego posługiwania się głosem.
** w przypadku zmiany profilu na ogólnoakademicki, kandydatów obowiązują te same zasady rekrutacji.
Kierunek – LEKARSKI (studia prowadzone są w języku polskim oraz angielskim – w języku angielskim studia odpłatne)
Poziom - 6 letnie jednolite studia magisterskie
Forma - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia –ogólnoalademicki
przelicznik*
przedmiot obowiązkowy brany pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie
rozszerzonym

2

przedmiot dodatkowy brany pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Chemia lub fizyka/ fizyka z astronomią lub matematyka - jeden
z przedmiotów wskazanych przez kandydata – część pisemna egzaminu
maturalnego na poziomie rozszerzonym

3

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

Język obcy nowożytny - zdany jako obowiązkowy lub dodatkowy na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym

1

poziom
rozszerzony
1%=2pkt

poziom
podstawowy
1%=1pkt

* przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno.
1. O przyjęcie na kierunek lekarski mogą ubiegać się osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskały nie mniej niż 80 pkt.
rankingowych z każdego wymaganego przedmiotu.
2. Kandydaci na kierunek lekarski prowadzony w języku angielskim zobowiązani są do przedłożenia odpowiednio certyfikowanego
dokumentu** poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub wyniku pisemnego egzaminu maturalnego z
języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (min. 80%) lub w przypadku kandydatów ze „starą maturą”, min. ocena dobry z egzaminu
dojrzałości lub dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub studiów prowadzonych za granicą lub w Polsce,
gdzie językiem wykładowym był język angielski.

3. Kandydaci na kierunek lekarski prowadzony w języku angielskim przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim mającej na
celu sprawdzenie znajomości specjalistycznego słownictwa z zakresu przedmiotów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym i
elementarnego słownictwa medycznego oraz ocenę motywacji do studiowania medycyny. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest w
siedzibie Zespołu Rekrutacyjnego.
4. W przypadku ilości kandydatów uniemożliwiającej przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzenie znajomości specjalistycznego
słownictwa, o którym mowa powyżej, może odbyć się w formie pisemnego testu. W uzasadnionych przypadkach dotyczących
cudzoziemców możliwe jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. Decyzję w
sprawie dopuszczenia do internetowej rozmowy kwalifikacyjnej podejmuje przewodniczący Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.
**załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w
służbie cywilnej (Dz.U. 2019 poz. 1552 ).

Kierunek - kulturoznawstwo
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki
*

przelicznik
1

2

3

Przedmiot obowiązkowy brany pod
uwagę postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: historia, wiedza o
społeczeństwie lub geografia na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

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

Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

lub

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
Kierunek - kulturoznawstwo
Poziom - II stopnia
Forma - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki
1

Wymagania
wstępne/kompetencje
oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub
równorzędnych np. Bachelor’s degree z kierunków wchodzących w obszar nauk
humanistycznych i społecznych.

2

kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.*

3

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

Średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen w ramach studiów I stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem.**

*Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie studiów I stopnia:
ocena
punkty
3,0
dostateczny
40
3,5
plus dostateczny
55
4,0
dobry
70
4,5
plus dobry
85
5,0
bardzo dobry
100
** Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia:
przedzia
ł
średniej

punkty

3,0
3,1
0

3,11
3,2
0

5

10

3,2
1
3,3
0
15

3,31
3,4
0
20

3,4
1
3,5
0
25

3,51
3,6
0
30

3,6
1
3,7
0
35

3,71
3,8
0

3,81
3,9
0

3,9
1
4,0

40

45

50

4,0
1
4,1
0
55

4,11
4,2
0
60

4,2
1
4,3
0
65

4,31
4,4
0
70

4,4
1
4,5
0
75

4,51
4,6
0
80

4,6
1
4,7
0
85

4,71
4,8
0

4,81
4,9
0

4,9
1
5,0

90

95

100

Kierunek – logistyka w sektorze rolno-spożywczym
Poziom - I stopnia - studia inżynierskie
Forma - stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
przelicznik*

1

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: matematyka lub język
polski lub język obcy na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

2

przedmiot dodatkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Geografia lub biologia lub fizyka na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

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

Przedmiot wskazany przez kandydata – na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu
maturalnego.

3

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
Kierunek - komunikacja międzykulturowa
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki
przelicznik

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest
posiadanie świadectwa maturalnego lub innego dokumentu
uprawniającego do podjęcia studiów I stopnia. Kandydat bierze
udział w konkursie świadectw maturalnych.
W konkursie świadectw pod uwagę brane będą wyniki
obowiązkowych przedmiotów zdawanych przez kandydata na
egzaminie maturalnym z części pisemnej na poziomie
podstawowym i rozszerzonym.

*

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą Język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub
2
punktów przewyższa limit wolnych miejsc rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.
na kierunek
*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
Kierunek – komunikacja międzykulturowa*
Poziom - II stopnia
Forma - stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje
oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub
równorzędnych w obszarze nauk społecznych lub humanistycznych. O przyjęciu na I rok
studiów decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.

3

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

Średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen w ramach studiów I stopnia lub studiów
magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem.

* rekrutacja pod warunkiem uzyskania uprawnień
Kierunek - lingwistyka stosowana
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki
*

przelicznik
1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z
części pisemnej egzaminu maturalnego.

poziom
podstawowy

2

3
4

a

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych miejsc
a kierunek
Uwagi

Język niemiecki – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
z części pisemnej egzaminu maturalnego.
Inne możliwości kwalifikacji: patrz punkt a, b, c.
Język polski – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z
części pisemnej egzaminu maturalnego.

1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

Przeliczanie wyników z matury dwujęzycznej na punkty rekrutacyjne:
Wyniki procentowe z matury dwujęzycznej (tylko dla egzaminu z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w klasach
dwujęzycznych) przelicza się na wynik właściwy poziomowi rozszerzonemu w następujący sposób:
poziom rozszerzony = matura dwujęzyczna x 1,3
Wynik zaokrągla się do pełnych jednostek i nie może on przekroczyć 100%.
Uzyskany w ten sposób wynik traktowany jest jako wynik z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym i w związku z tym
mnożony razy 2.

b

Punkty za opanowanie drugiego języka:
Jeśli kandydat zdawał egzamin maturalny tylko z jednego języka lub jeśli zapewni to mu wyższą liczbę punktów, to jako kryterium
dodatkowe zamiast wyniku egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego (język niemiecki) uwzględnia się jedną z
następujących informacji:
a) ocena z języka niemieckiego ze świadectwa ukończenia szkoły średniej - według przelicznika: 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.
b) poziom znajomości języka niemieckiego na podstawie certyfikatu uznanego ośrodka egzaminacyjnego lub odpowiedniego
dokumentu:
Certyfikaty językowe i dokumenty poświadczające biegłość językową:
Przeliczenie poziomu biegłości języka potwierdzonego certyfikatem nastąpi według następującego schematu:
Poziom C2 – 200 punktów
Poziom B1 – 75 punktów
Poziom C1 – 150 punktów
Poziom A2 – 50 punktów
Poziom B2 – 100 punktów
Poziom A1 – 30 punktów
Akty prawne zawierające dokumenty, które określają poziomy biegłości językowej:
- 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 certyfikatów językowych zawartych w powyższych Rozporządzeniach.

c

Kandydat może uzyskać najwyższą liczbę punktów (200) za znajomość języka, który był jego językiem wykładowym podczas edukacji.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
Kierunek - lingwistyka stosowana
Poziom - II stopnia
Forma - studia stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

1

Wymagania
wstępne/kompetencje
oczekiwane od kandydata

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

3

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

4

Uwagi

Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na
dowolnym kierunku.
Kandydaci na studia II stopnia, którzy nie ukończyli studiów filologicznych I stopnia na
kierunku lingwistyka stosowana powinni posiadać udokumentowaną znajomość języka
niemieckiego na poziomie minimum B2 oraz angielskiego na poziomie minimum C1,
zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich przeliczna według następujących zasad:
bardzo dobra
dobra plus
dobra
dostateczna plus
dostateczna

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

Średnia arytmetyczna z toku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich.*

a

Certyfikaty językowe i dokumenty poświadczające biegłość językową
Język angielski:
C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency [CPE], International English Language Testing System (IELTS), City & Guilds Level 2 Certificate in
ESOL International, Pearson Test of English General, Pearson Test of English Academic, Education Development International (EDI)
oraz Test of English as a Foreign Language TOEFL, certyfikaty British Council i równoważne.
Język niemiecki:
Zertifikat Deutsch (ZD; ÖSD), Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB), Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Oberstufe Deutsch (OD),
Österreichisches Sprachdiplom Mittelstufe (ÖSD-Mittelstufe), Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Prüfung Wirtschaftsdeutsch
International (PWDI), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS), Deutsches Sprachdiplom I lub II
(DSD I/II), TELC, certyfikaty Goethe Institut, Österreich Institut, CEIG, DAAD i równoważne.
Poziom biegłości może zostać określony także na podstawie 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”.

* Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:
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Punkty

Kierunek - matematyka
Poziom - I stopnia
Forma – stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
*

przelicznik

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Matematyka – na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

2

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

Język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
Kierunek - matematyka
Poziom - II stopnia
Forma - studia stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub
równorzędnych np. Bachelor's degree;

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane
od kandydata

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Wiedza i umiejętności z zakresu matematyki, w szczególności z logiki i teorii
mnogości, analizy matematycznej, algebry, geometrii analitycznej, topologii,
rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.
Dla kandydatów chcących uzyskać uprawnienia do nauczania matematyki zrealizowanie części standardu kształcenia przygotowującego do zawodu
nauczyciela, w szczególności ogólne przygotowanie psychologiczno pedagogiczne, przygotowanie z zakresu podstaw dydaktyki oraz częściowe
przygotowanie z zakresu dydaktyki matematyki ( szkoła podstawowa).
Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów – dla absolwentów kierunków
przyporządkowanych dyscyplinie wiodącej matematyka.
Dla absolwentów innych kierunków studiów – pozytywny wynik rozmowy
kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II
stopnia, opartej na zagadnieniach do egzaminu licencjackiego dla kierunku
matematyka prowadzonego przez UR.

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

3

Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów I stopnia dla absolwentów kierunków
przyporządkowanych dyscyplinie wiodącej matematyka.

Kierunek - mechatronika
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki/praktyczny
*

przelicznik
1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Matematyka - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
z części pisemnej egzaminu maturalnego

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany
w postępowaniu rekrutacyjnym

Informatyka lub fizyka - na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

3

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

pod

uwagę

Język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części
pisemnej egzaminu maturalnego lub dwujęzyczny.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
Kierunek - mechatronika
Poziom - II stopnia
Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki/praktyczny

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane
od kandydata

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

3

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

Dyplom ukończenia studiów inżynierskich I stopnia lub równorzędnych np.
Bachelor's degree lub jednolitych studiów magisterskich z dziedziny nauk
inżynieryjno-technicznych.
Wiedza z zakresu inżynierii mechanicznej, informatyki, automatyki, elektroniki
oraz inżynierii materiałowej, znajomość języka obcego.
Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów dla absolwentów kierunków:
mechatronika, inżynieria materiałowa, systemy diagnostyczne w medycynie,
inżynieria bezpieczeństwa oraz informatyka.
Średnia ze studiów dla absolwentów innych kierunków studiów
z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.
Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej dla absolwentów kierunków
studiów z innej dziedziny niż nauki inżynieryjno-techniczne.
Język obcy nowożytny - ocena z lektoratu z ostatniego semestru studiów I
stopnia

Kierunek - muzeologia
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne
Profil - praktyczny
przelicznik*
1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

2

Przedmiot dodatkowy brany
w postępowaniu rekrutacyjnym

pod

uwagę

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
* przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
3

Kierunek - muzeologia
Poziom - II stopnia
Forma - stacjonarne
Profil - praktyczny
Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane
1
od kandydata
Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
2
postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
3
kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski – na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu.
1 przedmiot spośród następujących: historia lub historia
sztuki – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z
części pisemnej egzaminu maturalnego .

poziom
podstawowy
1%=1pkt

Język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

poziom
rozszerzony
1%=2pkt

Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich z
kierunków wchodzących w obszar nauk społecznych i humanistycznych.
Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.*
Średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen w ramach studiów I stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem.**

* Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie:
ocena
punkty
3,0
dostateczny
40
3,5
Plus dostateczny
55
4,0 dobry
70
4,5
Plus dobry
85
5,0
Bardzo dobry
100
** Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów:
Przedział
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Kierunek– nauki o rodzinie
Poziom– I stopnia
Forma–stacjonarne
Profil kształcenia – praktyczny
przelicznik*
Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski zdawany na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym – część pisemna egzaminu maturalnego.

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę
2
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język obcy wskazany przez kandydata zdawany w części
pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym lub język obcy zdawany w części pisemnej lub
ustnej (tzw. stara matura)

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

Matematyka zdawana na poziomie podstawowym
rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego

1

Poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
Poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

lub

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
Kierunek - ochrona środowiska
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
*

przelicznik

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
1
w postępowaniu rekrutacyjnym

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

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę
2
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: biologia, geografia,
chemia, fizyka, informatyka, matematyka, wiedza o
społeczeństwie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z
części pisemnej egzaminu maturalnego

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

1 przedmiot nieuwzględniony w nadrzędnych kryteriach
rekrutacji z grupy przedmiotów obowiązkowych lub
dodatkowych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z
części pisemnej egzaminu maturalnego.

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
Kierunek - ochrona środowiska
Poziom - II stopnia
Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje
oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia
studiów I stopnia (inżynierskich lub licencjackich*)
lub jednolitych magisterskich na kierunku ochrona środowiska lub innych kierunków,
w których zdefiniowane efekty kształcenia zostały odniesione do obszaru nauk
przyrodniczych, obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, obszaru nauk
ścisłych lub obszaru nauk technicznych.
*Kandydat po studiach licencjackich zobowiązany będzie do uzupełnienia w trakcie
studiów brakujących kompetencji odpowiadających 30 punktom ECTS. Po rekrutacji
przedmioty do uzupełnienia będą wskazywane przez zespół programowy kierunku,
indywidualnie dla każdego studenta.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

3

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

Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów.

Kierunek – odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Poziom - I stopnia - studia inżynierskie
Forma - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
przelicznik*

Przedmiot obowiązkowy brany
1
w postępowaniu rekrutacyjnym

2

Przedmiot dodatkowy brany
w postępowaniu rekrutacyjnym

pod

uwagę

pod

uwagę

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
3 kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa
limit wolnych miejsc na kierunek
*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

1 przedmiot spośród następujących: matematyka, fizyka z
astronomią, fizyka, biologia, geografia lub chemia na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części
pisemnej egzaminu maturalnego.
Język polski – na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.
Język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

Kierunek - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Poziom - II stopnia
Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od
kandydata

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

3

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

Dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych) lub
jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.
Wiedza i umiejętności na poziomie studiów I stopnia z obszaru nauk rolniczych,
leśnych i weterynaryjnych.
Ocena z dyplomu ukończenia studiów dla obszaru nauk rolniczych, leśnych
i weterynaryjnych.
Dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów, innych niż w obszarze nauk
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych - pozytywny wynik rozmowy
kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II
stopnia.
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Komisji Egzaminacyjnej opis efektów
kształcenia określonych w programie studiów, które ukończył.
Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów.

Kierunek – pedagogika
Poziom – I stopnia
Forma–stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
przelicznik*
1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski zdawany na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym - część pisemna egzaminu maturalnego

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język obcy wskazany przez kandydata zdawany w części
pisemnej
egzaminu
maturalnego
na
poziomie
podstawowym lub rozszerzonym lub język obcy zdawany w
części pisemnej lub ustnej (tzw. stara matura)

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

Matematyka zdawana na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego

3

Poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
Poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
Kierunek– pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Poziom– jednolite studia magisterskie
Forma–stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – praktyczny
przelicznik*
1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski zdawany na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym –część pisemna egzaminu maturalnego

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język obcy wskazany przez kandydata zdawany w części
pisemnej
egzaminu
maturalnego
na
poziomie
podstawowym lub rozszerzonym lub język obcy zdawany w
części pisemnej lub ustnej (tzw. stara matura)

Poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
Poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

3

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

Matematyka zdawana na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego

4

Egzamin wstępny

Sprawdzian predyspozycji muzycznych, plastycznych, ocena prawidłowości
funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
Kierunek–pedagogika specjalna*
Poziom– jednolite studia magisterskie
Forma–stacjonarne
Profil kształcenia – praktyczny
przelicznik**
1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski zdawany na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym –część pisemna egzaminu maturalnego

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język obcy wskazany przez kandydata zdawany w części
pisemnej
egzaminu
maturalnego
na
poziomie
podstawowym lub rozszerzonym lub język obcy zdawany w
części pisemnej lub ustnej (tzw. stara matura)

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
*pod warunkiem uzyskania uprawnień
**przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
3

Kierunek– pedagogika
Poziom– II stopnia
Forma– stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – praktyczny
Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od
1
kandydata
2
3

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa
limit wolnych miejsc na kierunek

Kierunek– pedagogika
Poziom – II stopnia
Forma – stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od
1
kandydata
2
3

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa
limit wolnych miejsc na kierunek

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
Poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

Matematyka zdawana na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego

Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika sp. edukacja
przedszkolna i wczesnoszkolna.
Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopni.

Średnia ocen z toku studiów.

Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika oraz wybranych
kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych takich jak: nauki o
rodzinie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, psychologia, socjologia.
Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopni.
Średnia ocen z toku studiów.

Kierunki: pielęgniarstwo
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne
Profil kształcenia –praktyczny
przelicznik*
1

2

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia – część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Chemia lub fizyka/fizyka z astronomią lub matematyka,
geografia – jeden z przedmiotów wskazanych przez
kandydata – część pisemna egzaminu maturalnego na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym

poziom
podstawowy
1%=1pkt

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
* przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno.

Język obcy nowożytny – zdany jako obowiązkowy lub
dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

3

poziom
rozszerzony
1%=2pkt

Kierunki: pielęgniarstwo
Poziom: II stopnia
Forma: studia stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia –praktyczny
waga
1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane
od kandydata

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

3

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

O przyjęcie na kierunek pielęgniarstwo studia II stopnia mogą ubiegać się
absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
Średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz
przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną w realizowanym toku
0,7
studiów I stopnia na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem
studiów II stopnia **
Ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.***

0,3

** Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia:
Przedział
Średniej

Punkty

3,0
3,10

3,11
3,20

3,21
3,30

3,31
3,40

3,41
3,50

3,51
3,60

3,61
3,70

3,71
3,80

3,81
3,90

3,91
4,0

4,01
4,10

4,11
4,20

4,21
4,30

4,31
4,40

4,41
4,50

4,51
4,60

4,61
4,70

4,71
4,80

4,81
4,90

4,91
5,0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

*** Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie studiów I stopnia:
ocena

punkty

3,0

dostateczny

40

3,5

Plus dostateczny

55

4,0

dobry

70

4,5

Plus dobry

85

5,0

Bardzo dobry

100

Kierunek– politologia
Poziom– I stopnia
Forma– stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia– ogólnoakademicki
*

przelicznik
Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski zdawany na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym – część pisemna egzaminu maturalnego.

2

Przedmiot dodatkowy brany
w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot, zdawany na poziomie podstawowym,
spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie,
matematyka – część pisemna egzaminu maturalnego.

3

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

1

pod

uwagę

Język obcy nowożytny wskazany przez kandydata
zdawany na poziomie podstawowym – część pisemna
egzaminu maturalnego.

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
Kierunek– politologia
Poziom– II stopnia
Forma– studia stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia– ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od
kandydata

Dyplom ukończenia studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
z dyscyplin naukowych:
archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o
kulturze i religii, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i
gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji
społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i
jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne,

psychologia, nauki teologiczne.

2
3

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa
limit wolnych miejsc na kierunek

Ocena na dyplomie ukończenia studiów.
Średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen w ramach studiów I, II stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem.

Kierunek - polonistyka stosowana
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki
*

przelicznik
1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski – poziom podstawowy lub rozszerzony z części
pisemnej egzaminu maturalnego.

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia - zdane jako
przedmiot obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
3

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

Język angielski – poziom podstawowy lub rozszerzony z części
pisemnej egzaminu maturalnego.

Kierunki: położnictwo
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia –praktyczny
przelicznik*
Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia – część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Chemia lub fizyka/ fizyka z astronomią lub matematyka – jeden
z przedmiotów wskazanych przez kandydata – część pisemna
egzaminu maturalnego
na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym

3

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

1

Język obcy nowożytny zdany jako obowiązkowy lub dodatkowy
na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

poziom
podstawowy
1%=1pkt
poziom
rozszerzony
1%=2pkt

* przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
1.

W ramach kierunku położnictwo studia I stopnia, prowadzone jest położnictwo pomostowe (studia I stopnia niestacjonarne, licencjackie
pomostowe – ścieżka B). Możliwość rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacji. Kandydat który ukończył Medyczne Studium
Zawodowe lub szkołę policealną lub szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej, zobowiązany jest dostarczyć kserokopię
dyplomu oraz oryginał dokumentu (do wglądu) do właściwej komisji rekrutacyjnej UR.

Kierunki: położnictwo
Poziom: II stopnia
Forma: studia stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia –praktyczny
waga
1

Wymagania wstępne/kompetencje
oczekiwane od kandydata

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

3

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

O przyjęcie na kierunek położnictwo studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci,
którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku położnictwo.
Średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz
przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku studiów I
0,7
stopnia na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia
**
Ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.***

** Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia:

0,3

Przedział
Średniej

Punkty

3,0
3,10

3,11
3,20

3,21
3,30

3,31
3,40

3,41
3,50

3,51
3,60

3,61
3,70

3,71
3,80

3,81
3,90

3,91
4,0

4,01
4,10

4,11
4,20

4,21
4,30

4,31
4,40

4,41
4,50

4,51
4,60

4,61
4,70

4,71
4,80

4,81
4,90

4,91
5,0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

*** Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie studiów I stopnia:
ocena
punkty
3,0 dostateczny
40
3,5
Plus dostateczny 55
4,0 dobry
70
4,5 Plus dobry
85
5,0

Bardzo dobry

100

Kierunek – praca socjalna
Poziom – I stopnia
Forma – stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
*

przelicznik

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski oraz język obcy nowożytny zdawany na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym – część pisemna egzaminu
maturalnego.

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Wiedza o społeczeństwie zdawana na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym – część pisemna egzaminu maturalnego.

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

Ocena z wiedzy o społeczeństwie uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły
średniej
**Liczba punktów odpowiadająca ocenie na świadectwie szkoły średniej:
ocena
punkty
3,0
dostateczny
40
3,5
Plus dostateczny
50
4,0 dobry
60
4,5
Plus dobry
70
5,0
Bardzo dobry
80
5,5
Plus bardzo dobry
90
6,0 Celujący
100

3

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
Kierunek– praca socjalna
Poziom– II stopnia
Forma– studia stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia– ogólnoakademicki
Wymagania wstępne/kompetencje
1
oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
z kierunków wchodzących w obszar nauk społecznych i humanistycznych.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.
Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie studiów I stopnia lub
jednolitych magisterskich:
ocena
punkty
3,0 dostateczny
40
3,5 Plus dostateczny 55
4,0 dobry
70
4,5 Plus dobry
85
5,0 Bardzo dobry
100

3

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

Średnia arytmetyczna z toku studiów w ramach studiów I stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem*.

*Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:
Przedział
Średniej

3,0
3,10

3,11
3,20

3,21
3,30

3,31
3,40

3,41
3,50

3,51
3,60

3,61
3,70

3,71
3,80

3,81
3,90

3,91
4,0

4,01
4,10

4,11
4,20

4,21
4,30

4,31
4,40

4,41
4,50

4,51
4,60

4,61
4,70

4,71
4,80

4,81
4,90

4,91
5,0

Punkty

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Kierunek - prawo
Poziom - jednolite studia magisterskie

Forma - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
*

przelicznik
1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
3
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych miejsc
na kierunek
*przelicznik
dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Historia lub wiedza o społeczeństwie – na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu
maturalnego
Język polski – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z
części pisemnej egzaminu maturalnego
Język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy
na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej
egzaminu maturalnego

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

Kierunki: ratownictwo medyczne
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – praktyczny
przelicznik*
1

2

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
3

Biologia – część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym
Chemia lub fizyka/ fizyka z astronomią lub matematyka – jeden
z przedmiotów wskazanych przez kandydata – część pisemna
egzaminu maturalnego
na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym
Język obcy nowożytny zdany jako obowiązkowy lub dodatkowy
na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

poziom
podstawowy
1%=1pkt
poziom
rozszerzony
1%=2pkt

Kierunek – rolnictwo
Poziom - I stopnia - studia inżynierskie
Forma - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: biologia, geografia,
chemia, fizyka z astronomią lub fizyka, matematyka na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej
egzaminu maturalnego.

2

Przedmiot dodatkowy brany
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
z części pisemnej egzaminu maturalnego.

pod

uwagę

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
3

Język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

Kierunek - rolnictwo
Poziom - II stopnia
Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane
od kandydata

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

3

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

Dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych) lub
jednolitych studiów magisterskich.
Wiedza i umiejętności w obszarze nauk rolniczych na poziomie studiów I stopnia.
Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia (co najmniej
siedmiosemestralnych) lub jednolitych studiów magisterskich dla absolwentów
w obszarze nauk rolniczych.
Dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów, innych niż w dziedzinie nauk
rolniczych – pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej
kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia. Kandydat zobowiązany
jest dostarczyć do Komisji Egzaminacyjnej opis efektów uczenia się określonych
w programie studiów, które ukończył.
Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów.

Kierunek– socjologia
Poziom– I stopnia
Forma– stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia– ogólnoakademicki
przelicznik*
1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski oraz język obcy nowożytny zdawany na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym – część pisemna egzaminu
maturalnego.

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Wiedza o społeczeństwie zdawana na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym –część pisemna egzaminu
maturalnego.

poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

Ocena z wiedzy o społeczeństwie uzyskana na świadectwie ukończenia
szkoły średniej. **
**Liczba punktów odpowiadająca ocenie na świadectwie szkoły średniej:
ocena
punkty
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

3

3,0

dostateczny

40

3,5

Plus dostateczny

50

4,0

dobry

60

4,5

Plus dobry

70

5,0

Bardzo dobry

80

5,5

Plus bardzo dobry

90

6,0

Celujący

100

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
Kierunek– socjologia
Poziom– II stopnia
Forma– stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia– ogólnoakademicki
Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane
1
od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z
kierunków wchodzących w obszar nauk społecznych i humanistycznych.
Ocena z dyplomu ukończenia studiów.
Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie studiów I stopnia lub
jednolitych magisterskich:

2

3

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

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

ocena

punkty

3,0

dostateczny

40

3,5

Plus
dostateczny

55

4,0

dobry

70

4,5

Plus dobry

85

5,0

Bardzo
dobry

100

Średnia arytmetyczna z toku studiów I stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem.*

* Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:
Przedział
Średniej

3,0
3,10

3,11
3,20

3,21
3,30

3,31
3,40

3,41
3,50

3,51
3,60

3,61
3,70

3,71
3,80

3,81
3,90

3,91
4,0

4,01
4,10

4,11
4,20

4,21
4,30

4,31
4,40

4,41
4,50

4,51
4,60

4,61
4,70

4,71
4,80

4,81
4,90

4,91
5,0

Punkty

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Kierunek – studia europejskie*
Poziom - II stopnia
Forma – stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych magisterskich lub równorzędnych
z dyscyplin naukowych:
archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o
kulturze i religii, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka
przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach,
nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki
socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia, nauki teologiczne, nauki
o kulturze fizycznej.

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane
od kandydata

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.

3

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

Średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen w ramach studiów I stopnia lub studiów
magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem.

* rekrutacja pod warunkiem uzyskania uprawnień

Kierunek - systemy diagnostyczne w medycynie
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: matematyka, fizyka lub
biologia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z
części pisemnej egzaminu maturalnego.

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Chemia – na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z
części pisemnej egzaminu maturalnego

3

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

Język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno
Kierunek - sztuki wizualne
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne
Profil - ogólnoakademicki
Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie świadectwa maturalnego lub innego dokumentu
uprawniającego do podjęcia studiów I stopnia
przelicznik*

1

Egzamin wstępny

Egzamin praktyczny sprawdzający uzdolnienia artystyczne:
• rysunek (studium postaci),
• do wyboru: malarstwo (studium martwej natury) lub
rzeźba (studium głowy),
• zadanie kompozycyjno-projektowe.

Stosuje się
następującą
skalę punktów:
- rysunek: od 0
do 15 pkt.
- malarstwo lub
rzeźba: od 0 do
15 pkt.
- zadanie
kompozycyjnoprojektowe: od 0
do 15 pkt.

2

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

Kierunek - sztuki wizualne
Poziom - II stopnia
Forma - stacjonarne
Profil - ogólnoakademicki
Wymagania wstępne/kompetencje
1
oczekiwane od kandydata

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
Język obcy - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z
części pisemnej egzaminu maturalnego.

poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub
równorzędnych np. Bachelor’s degree.
1.

Ocena dorobku artystycznego kandydatów na podstawie prezentacji
oryginalnych prac plastycznych (w ilości 10 do 15) oraz innych dokonań
artystycznych. Dodatkowo kandydaci składają w/w dokumentację w formie
cyfrowej na płycie CD.

2.

Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej na temat własnej twórczości i
zrealizowanych projektów artystycznych w odniesieniu do wiedzy z zakresu
sztuki i kultury odpowiadającej kompetencjom jakie posiadają absolwenci na
tym kierunku.

Stosuje się następującą skalę punktów:
- dorobek artystyczny kandydata: od 0 do 15 punktów,
- rozmowa kwalifikacyjna: od 0 do 15 punktów.
Kierunek – technologia żywności i żywienie człowieka
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
*

przelicznik

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

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

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język obcy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z
części pisemnej egzaminu maturalnego.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą Język polski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
3
punktów przewyższa limit wolnych miejsc z części pisemnej egzaminu maturalnego
na kierunek
*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

Kierunek - technologia żywności i żywienie człowieka
Poziom - II stopnia
Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

1

2

Wymagania wstępne/kompetencje
oczekiwane od kandydata

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych) lub
jednolitych studiów magisterskich takich kierunków jak: technologia żywności i
żywienie człowieka, jakość i bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo,
bezpieczeństwo i produkcja żywności, produkcja i bezpieczeństwo żywności lub
innych związanych z dyscypliną technologia żywności i żywienia,
Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu technologii żywności i żywienia
człowieka, a w szczególności ogólnej technologii żywności, inżynierii procesowej,
podstaw żywienia człowieka oraz oceny jakości żywności.
Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów dla absolwentów kierunku
technologia żywności i żywienie człowieka, jakość i bezpieczeństwo żywności,
towaroznawstwo, bezpieczeństwo i produkcja żywności, produkcja i
bezpieczeństwo żywności oraz innych związanych z dyscypliną technologia
żywności i żywienia.
Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej dla absolwentów innych kierunków
studiów niż wymienione, opartej na zagadnieniach kierunkowych do egzaminu
inżynierskiego dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka
prowadzonego przez UR.

3

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

Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów dla absolwentów kierunków
przyporządkowanych dyscyplinie wiodącej technologia żywności i żywienia.

Kierunek - turystyka historyczna i kulturowa
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki
*

przelicznik
1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
z części pisemnej egzaminu maturalnego.

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: historia, wiedza o
społeczeństwie lub geografia na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy Język obcy nowożytny zdawany na poziomie podstawowym
liczba kandydatów z tą samą liczbą lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.
3
punktów przewyższa limit wolnych miejsc
na kierunek
*przelicznik
dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

Kierunek - turystyka historyczna i kulturowa
Poziom - II stopnia
Forma - stacjonarne
Profil - ogólnoakademick
1

2
3

Wymagania wstępne/kompetencje
oczekiwane od kandydata
Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

*Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie:
ocena
punkty
3,0
dostateczny
40
3,5
plus dostateczny
55
4,0
dobry
70
4,5
plus dobry
85
5,0
bardzo dobry
100

Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub
równorzędnych np. Bachelor’s degree z kierunków wchodzących w obszar nauk
humanistycznych i społecznych.
Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów*
Średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen w ramach studiów I stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem.**

** Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów:
przedział
średniej
punkty

3,0
3,10
5

3,11
3,20
10

3,21
3,30
15

3,31
3,40
20

3,41
3,50
25

3,51
3,60
30

3,61
3,70
35

3,71
3,80
40

3,81
3,90
45

3,91
4,0
50

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
5,0
100

Kierunek – turystyka i rekreacja
Poziom – I stopnia
Forma - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia –ogólnoakademicki
przelicznik

1

2

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych miejsc
na kierunek

Postępowanie
kwalifikacyjne
obejmuje
konkurs
świadectw
maturalnych. Pod uwagę będą brane wyniki z przedmiotów
obowiązkowych pisemnej matury na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym. O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność
kandydatów na liście rankingowej

poziom
podstawowy
1%=1pkt.
poziom
rozszerzony
1%=2pkt.

Geografia – ocena uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej

W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać dodatkowe punkty, po przedłożeniu udokumentowanych, następujących osiągnięć:
Pilot wycieczek - 50 pkt.
Przewodnik turystyczny - 30 pkt.
Ratownik WOPR, GOPR, TOPR - 20 pkt.
Uprawnienia turystyczne oraz inne z zakresu kultury fizycznej - 10 pkt.
Kierunek – turystyka i rekreacja
Poziom - II stopnia
Forma - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
1
Wymagania wstępne
2

3

Dyplom ukończenia studiów I stopnia z kierunku turystyka i rekreacja.

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy
liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych miejsc
na kierunek

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów
kończących się zaliczeniem bez egzaminu w realizowanym toku studiów I stopnia na
kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia.*
Ocena na dyplomie
studiów I stopnia.**

ukończenia

* Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia:
Przedział

3,0

3,11

3,21

3,31

3,41

3,51

3,61

3,71

3,81

3,91

4,01

4,11

4,21

4,31

4,41

4,51

4,61

4,71

4,81

4,91

Średniej

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,10

3,20

3,30

3,40

3,50

3,60

3,70

3,80

3,90

4,0

4,10

4,20

4,30

4,40

4,50

4,60

4,70

4,80

4,90

5,0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Punkty

** Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie studiów I stopnia:
ocena
punkty
3,0 dostateczny
40
3,5 Plus dostateczny 55
4,0 dobry
70
4,5 Plus dobry
85
5,0 Bardzo dobry
100

Kierunek – wychowanie fizyczne
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia –ogólnoakademicki
przelicznik

1

2

Przedmiot obowiązkowy brany pod
uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Przedmiot dodatkowy brany pod
uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

Postępowanie
kwalifikacyjne
obejmuje
konkurs
świadectw
maturalnych.
Pod uwagę będą brane wyniki z przedmiotów obowiązkowych z
pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym. O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność
kandydatów na liście rankingowej.

poziom
podstawowy
1% = 1 pkt
poziom
rozszerzony
1% = 2 pkt

Biologia – ocena uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej
Kandydat w procesie rekrutacji ma obowiązek wziąć udział w próbie oceniającej
sprawność fizyczną: pływanie lub wielostopniowy bieg wahadłowy. Kandydat na studia
może wziąć udział tylko w jednej wybranej przez siebie próbie.
Pływanie
Kandydat ma do przepłynięcia dystans 50 metrów wybranym przez siebie, dowolnym
stylem pływackim w odpowiednim limicie czasowym (pomiar z dokładnością do 0,1 sek.).
Uzyskany czas zostanie przeliczany na punkty (tabela 1 i 2).
Tabela nr 1. Limity czasowe dla mężczyzn i przeliczniki punktowe:
(Min: Sek.)
0:35 i mniej
50 pkt.
0:36
0:48
40 pkt.
0:49
1:01
30 pkt.
1:02
1:14
20 pkt.
1:15
1:27
10 pkt.
1:28 i więcej
0 pkt.
Tabela nr 1. Limity czasowe dla kobiet i przeliczniki punktowe:
(Min: Sek.)
0:40 i mniej
50 pkt.
0:41
0:53
40 pkt.

3

Egzamin wstępny

0:54

1:06

30 pkt.

1:07

1:19

20 pkt.

1:20

1:32

10 pkt.

1:33 i więcej

0 pkt.

Wielostopniowy bieg wahadłowy – Beep Test:
Polega na wahadłowym bieganiu 20-metrowych odcinków tam i z powrotem we
wzrastającym tempie podawanym przez sygnał czasowy, aż do odmowy (zmęczenia)
badanego, lub spadku tempa biegu niezgodnego z podawanym sygnałem. Pokonany
dystans w teście zostanie przeliczony na punkty (tabela 3 i 4).
Tabela nr 3. Przeliczniki punktowe dla mężczyzn za przebiegnięty dystans:
Dystans (metry)
2140 i więcej
50 pkt.
2120

1900

40 pkt.

1880

1460

30 pkt.

1440

1240

20 pkt.

1220

1020

10 pkt.

1000 i mniej

0 pkt

Tabela nr 4. Przeliczniki punktowe dla kobiet za przebiegnięty dystans:
Dystans (metry)
1240 i więcej
50 pkt.
1220
1040
40 pkt.
1020
840
30 pkt.
820
660
20 pkt.
640
460
10 pkt.
440 i mniej
0 pkt

1

Osoby zwolnione z konkursu świadectw i próby oceniającej sprawność fizyczną:
Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie świadectwa maturalnego/ dojrzałości oraz:

a. przedłożenie dokumentu stwierdzającego aktualne osiągnięcia sportowe w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich: uzyskanie
medalu mistrzostw Polski, uczestnictwo w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach Świata i Europy;
b. posiadanie w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich Klasę Sportową Mistrzowską i pierwszą Klasę Sportową.
2

W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać dodatkowe punkty, po przedłożeniu udokumentowanych, następujących
osiągnięć:
Mistrzostwa klasa, I klasa - 150 pkt. (kandydat zwolniony z próby oceniającej sprawność fizyczną)
II klasa sportowa - 50 pkt.
III klasa sportowa - 30 pkt.
Trener danej dyscypliny sportowej - 40 pkt.
Instruktor danej dyscypliny sportowej - 20 pkt.
Ratownik WOPR, GOPR, TOPR - 20 pkt.
Inne uprawnienia z zakresu kultury fizycznej - 10 pkt.
Czynny zawodnik, zrzeszony w klubie sportowym – 10 pkt.

Kierunek – wychowanie Fizyczne
Poziom - II stopnia
Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów I stopnia z kierunku wychowanie fizyczne

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów
kończących się zaliczeniem bez egzaminu w realizowanym toku studiów I stopnia na
kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia *

3

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

Ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia**

* Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia:
3,0

3,11

3,21

3,31

3,41

3,51

3,61

3,71

3,81

3,91

4,01

4,11

4,21
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Przedział
Średniej

Punkty

** Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie studiów I stopnia:
ocena
punkty
3,0 dostateczny
40
3,5 Plus dostateczny 55
4,0 dobry
70
4,5 Plus dobry
85
5,0 Bardzo dobry
100

Kierunki: zdrowie publiczne
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – praktyczny
przelicznik*

1

2

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia – część pisemna egzaminu maturalnego na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym

Przedmiot dodatkowy brany
w postępowaniu rekrutacyjnym

Chemia lub fizyka/ fizyka z astronomią lub matematyka –
jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata – część
pisemna egzaminu maturalnego
na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym

pod

uwagę

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów
przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
* przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno.
3

Język obcy nowożytny - zdany jako obowiązkowy lub
dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

poziom
podstawowy
1%=1pkt
poziom
rozszerzony
1%=2pkt

Kierunki: zdrowie publiczne
Poziom: II stopnia
Forma: studia stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – praktyczny
waga

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane
od kandydata

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

3

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

O przyjęcie na kierunek zdrowie publiczne studia II stopnia, mogą ubiegać się
absolwenci następujących kierunków studiów I stopnia: zdrowie publiczne,
pielęgniarstwo, fizjoterapia, położnictwo, elektroradiologia, ratownictwo
medyczne, dietetyka oraz absolwenci kierunku lekarskiego.
Średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz
przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku studiów I
stopnia na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II
stopnia. **
Ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.***

** Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia:
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*** Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie studiów I stopnia:
ocena
punkty
3,0 dostateczny
40
3,5 Plus dostateczny 55
4,0 dobry
70
4,5 Plus dobry
85
5,0 Bardzo dobry
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