Załącznik Nr 1
do warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w UJD w Częstochowie w roku
akademickim 2022/2023

KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023
W UNIWERSYSTECIE HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZYM
IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE I NIESTACJONARNE
KRYTERIA KWALIFIKACJI
KIERUNKI

Fizjoterapia
(studia stacjonarne i niestacjonarne,
studia jednolite magisterskie
– 5-letnie)

Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna
(studia stacjonarne i niestacjonarne
studia jednolite magisterskie
- 5 letnie)

Egzamin dojrzałości dotyczy tzw. „starej matury”
kryterium - zakres

Egzamin maturalny dotyczy tzw. „nowej matury”
kryterium - zakres

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa
ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy oraz jeden przedmiot
do wyboru: biologia, chemia, fizyka, matematyka,
geografia.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony –
poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2):
język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru: biologia, fizyka, chemia, matematyka, geografia.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny
pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie
może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny
pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie
może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

 konkurs świadectw dojrzałości – średnia z

 konkurs świadectw dojrzałości – średnia z
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na
egzaminie maturalnym; poziom podstawowy
albo rozszerzony – poziom rozszerzony
premiowany przelicznikiem 2): język polski,
język obcy nowożytny oraz jednego przedmiotu
do wyboru: historia, geografia, biologia,
matematyka, wiedza o społeczeństwie

trzech przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa
dojrzałości): język polski, język obcy nowożytny
oraz jednego przedmiotu do wyboru: historia,
geografia, biologia, matematyka, wiedza o społeczeństwie;

 rozmowa kwalifikacyjna związana z wymogami

stawianymi przyszłemu nauczycielowi edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a mianowicie:
1. Poprawność wymowy.
2. Uzdolnienia muzyczne.
Punkt (1) i (2) sprawdzane są podczas rozmowy
kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez specjalistów w tym zakresie.

Pedagogika specjalna
(studia stacjonarne i niestacjonarne
studia jednolite magisterskie
- 5 letnie)

 rozmowa kwalifikacyjna związana z wymogami
stawianymi przyszłemu nauczycielowi edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a mianowicie:
1. Poprawność wymowy.
2. Uzdolnienia muzyczne.
Punkt (1) i (2) sprawdzane są podczas rozmowy
kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez specjalistów w tym zakresie.

Negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata do podjęcia kształcenia na tym
kierunku.

Negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
dyskwalifikuje kandydata do podjęcia kształcenia
na tym kierunku.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa
ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru wybrany przez kandydata.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie
maturalnym; poziom podstawowy albo
rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany
przelicznikiem 2): język polski, język obcy
nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru
wybrany przez kandydata.
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Prawo
(studia stacjonarne i niestacjonarne
studia jednolite magisterskie
- 5 letnie)

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów: język polski, język obcy oraz jednego przedmiotu do wyboru: matematyka, historia,
wiedza o społeczeństwie, geografia, fizyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna.
W przypadku równej sumy ocen końcowych z wyżej
wymienionych przedmiotów o kolejności przyjęć decyduje wyższa ocena z języka polskiego.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2):
 język polski
 język obcy nowożytny
 jeden przedmiot do wyboru: matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, fizyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna.
W przypadku równej sumy ocen końcowych z wyżej wymienionych przedmiotów o kolejności przyjęć decyduje wyższa ocena z języka polskiego.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
KRYTERIA KWALIFIKACJI
KIERUNKI

Administracja
(studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia - 3 letnie)

Analityka i kreatywność
społeczna
(studia stacjonarne pierwszego stopnia
- 3 letnie)

Bezpieczeństwo narodowe
(studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia - 3 letnie)

Biotechnologia
(studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia - 3 letnie)

Egzamin dojrzałości dotyczy tzw. „starej matury”
kryterium - zakres

Egzamin maturalny dotyczy tzw. „nowej matury”
kryterium - zakres

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa
ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy i trzeci dowolny
przedmiot zdawany na maturze.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony –
poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2):
język polski, język obcy nowożytny i dowolny
przedmiot zdawany na maturze.

W przypadku równej sumy ocen końcowych z wyżej wymienionych przedmiotów o kolejności przyjęć decyduje wyższa ocena z języka polskiego.

W przypadku równej sumy ocen końcowych z wyżej wymienionych przedmiotów o kolejności przyjęć
decyduje wyższa ocena z języka polskiego.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa
ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru wybrany przez kandydata.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem „2”):
język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru wybrany przez kandydata.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa
ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru wybrany przez kandydata.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony –
poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2):
język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru wybrany przez kandydata.

 konkurs świadectw dojrzałości
 w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyż-

 konkurs świadectw dojrzałości
 w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyż-

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia
będą kierowani na badania lekarskie do lekarza
medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia
będą kierowani na badania lekarskie do lekarza
medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

sza liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są
według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu – średnia ważona z trzech
przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa
dojrzałości):
W= 0,5 biologia lub chemia lub fizyka lub matematyka lub informatyka
W= 0,3 język polski lub matematyka
W= 0,2 język obcy nowożytny
(wynik egzaminu z matematyki może być
uwzględniony jedynie raz)

sza liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podstawie
konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym;
poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom
rozszerzony premiowany przelicznikiem 2):
W= 0,5 biologia lub chemia lub fizyka lub matematyka lub informatyka
W= 0,3 język polski lub matematyka
W= 0,2 język obcy nowożytny
(wynik egzaminu z matematyki może być
uwzględniony jedynie raz)
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 konkurs świadectw dojrzałości
 w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyż-

 konkurs świadectw dojrzałości
 w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyż-

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia
będą kierowani na badania lekarskie do lekarza
medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia
będą kierowani na badania lekarskie do lekarza
medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

 konkurs świadectw dojrzałości
 w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyż-

 konkurs świadectw dojrzałości
 w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyż-

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia
będą kierowani na badania lekarskie do lekarza
medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia
będą kierowani na badania lekarskie do lekarza
medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

Konkurs świadectw dojrzałości z przedmiotów: język polski (najwyższa ocena ze świadectwa dojrzałości); język obcy (najwyższa ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości); jeden przedmiot wskazany przez
kandydata (najwyższa ocena ze świadectwa
ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości).

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony –
poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2):
język polski, język obcy oraz jeden przedmiot
wskazany przez kandydata.

Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki
muzycznej

 ocena z egzaminu dojrzałości z języka pol-

 ocena z egzaminu dojrzałości z języka pol-

(studia stacjonarne
pierwszego stopnia - 3 letnie)



skiego; lub ojczystego (dla obcokrajowców);
podstawowego (w przypadku matury międzynarodowej) - 10%
sprawdzian predyspozycji słuchowych i manualnych kandydata - 50%
prezentacja zróżnicowanego programu na wybranym instrumencie (preferowany fortepian)
lub wykonanie programu wokalnego z towarzyszeniem fortepianu - 40%

skiego; lub ojczystego (dla obcokrajowców);
podstawowego (w przypadku matury międzynarodowej) - 10%
sprawdzian predyspozycji słuchowych i manualnych kandydata - 50%
prezentacja zróżnicowanego programu na wybranym instrumencie (preferowany fortepian) lub
wykonanie programu wokalnego z towarzyszeniem fortepianu - 40%

Chemia
(studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia - 3 letnie )

Dietetyka
(studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia - 3 letnie)

Dziennikarstwo i kultura
mediów
(studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia - 3 letnie)

sza liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są
według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu – średnia ważona z trzech
przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa
dojrzałości):
W= 0,5 chemia lub matematyka lub fizyka lub
biologia lub informatyka
W= 0,3 język obcy nowożytny
W= 0,2 matematyka lub język polski
(wynik egzaminu z matematyki może być
uwzględniony jedynie raz)

sza liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są
według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa dojrzałości):
W= 0,5 chemia lub biologia lub matematyka
lub informatyka
W= 0,3 język polski lub matematyka
W= 0,2 język obcy nowożytny
(wynik egzaminu z matematyki może być
uwzględniony jedynie raz)



Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk
plastycznych
(studia stacjonarne
pierwszego stopnia - 3 letnie)

sza liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podstawie
konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym;
poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom
rozszerzony premiowany przelicznikiem 2):
W= 0,5 chemia lub matematyka lub fizyka lub
biologia lub informatyka
W= 0,3 język obcy nowożytny
W= 0,2 matematyka lub język polski
(wynik egzaminu z matematyki może być
uwzględniony jedynie raz)

sza liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podstawie
konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym;
poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom
rozszerzony premiowany przelicznikiem 2):
W= 0,5 chemia lub biologia lub matematyka lub
informatyka
W= 0,3 język polski lub matematyka
W= 0,2 język obcy nowożytny
(wynik egzaminu z matematyki może być
uwzględniony jedynie raz)




 ocena z egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub ojczystego (dla obcokrajowców) lub
podstawowego (w przypadku matury międzynarodowej) – 10%

 ocena z egzaminu dojrzałości z języka polskiego
lub ojczystego (dla obcokrajowców) lub podstawowego (w przypadku matury międzynarodowej)
– 10%

 przesłanie reprodukcji prac (portfolio - prezentacja twórczości kandydata) drogą elektroniczną.
Rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem nadesłanego portfolio - 90%

 przesłanie reprodukcji prac (portfolio - prezentacja twórczości kandydata) drogą elektroniczną.
Rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem nadesłanego portfolio - 90%
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Ekonomia
(studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia - 3 letnie)

Filologia specjalność:
Filologia angielska
(studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia - 3 letnie)

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przed-miotów (najwyższe oceny ze świadectwa
dojrzałości): język polski, język obcy nowożytny
oraz jeden przedmiot do wyboru przez kandydata.

Konkurs świadectw dojrzałości –średnia z trzech
przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony):
język polski, język obcy nowożytny oraz jeden
przedmiot do wyboru spośród następujących:
matematyka, geografia, fizyka, chemia, biologia,
informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie,
filozofia.

Konkurs świadectw dojrzałości – najwyższa
ocena z języka angielskiego, uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej i świadectwie
dojrzałości

Konkurs świadectw dojrzałości – (wynik uzyskany na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony
premiowany przelicznikiem 2) z przedmiotu język
angielski.

W przypadku braku oceny z języka angielskiego
na świadectwie ukończenia szkoły średniej i
świadectwie dojrzałości – rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.
W przypadku wyczerpania limitu w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby z oceną z języka angielskiego na świadectwie dojrzałości.

W przypadku braku oceny z języka angielskiego
na świadectwie ukończenia szkoły średniej i
świadectwie dojrzałości – rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.
W przypadku wyczerpania limitu w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby z oceną z języka angielskiego na świadectwie dojrzałości.
Wybór specjalizacji z rozszerzonym językiem
chińskim/niemieckim/rosyjskim/francuskim następuje w momencie rekrutacji.

Filologia specjalność:
Filologia germańska
(studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia - 3 letnie)
specjalizacja filologia germańska 1

1.

1.

Konkurs świadectw dojrzałości – najwyższa
ocena z języka niemieckiego, uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej i świadectwie
dojrzałości.

Konkurs świadectw dojrzałości – (wynik uzyskany na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony
premiowany przelicznikiem 2) z przedmiotu język
niemiecki.

W przypadku braku oceny z języka niemieckiego
na świadectwie ukończenia szkoły średniej i
świadectwie dojrzałości – rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim.
W przypadku wyczerpania limitu w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby z oceną z języka niemieckiego na świadectwie dojrzałości.

specjalizacja filologia germańska
- kształcenie od podstaw.2

(studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia - 3 letnie)

Filozofia
(studia stacjonarne pierwszego stopnia
- 3 letnie)

W przypadku wyczerpania limitu w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby z oceną z języka niemieckiego na świadectwie dojrzałości.

2.

2.

Konkurs świadectw dojrzałości – najwyższa
ocena z języka obcego, uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej i świadectwie
dojrzałości.

Konkurs świadectw dojrzałości – (wynik uzyskany na egzaminie maturalnym) z przedmiotu
język obcy nowożytny.

Kandydaci nie mają obowiązku posiadania oceny
z języka niemieckiego na świadectwie ukończenia szkoły średniej i świadectwie dojrzałości.

Filologia polska

W przypadku braku oceny z języka niemieckiego
na świadectwie ukończenia szkoły średniej i
świadectwie dojrzałości – rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim.

Kandydaci nie mają obowiązku posiadania oceny
z języka niemieckiego na świadectwie ukończenia szkoły średniej i świadectwie dojrzałości.

Konkurs świadectw dojrzałości z przedmiotów:
język polski (najwyższa ocena ze świadectwa
dojrzałości); język obcy (najwyższa ocena ze
świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości); jeden wskazany przez kandydata przedmiot (najwyższa ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa
dojrzałości).

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony
– poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy oraz jeden
wskazany przez kandydata przedmiot.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa
ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru: historia, geografia, wiedza o
społeczeństwie, matematyka, informatyka, chemia, fizyka, biologia.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony
– poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot do wyboru: historia, geografia,
wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka, chemia, fizyka, biologia.

W przypadku równej sumy ocen końcowych
z wyżej wymienionych przedmiotów o kolejności
przyjęć decyduje wyższa ocena z języka polskiego.

W przypadku równej sumy ocen końcowych
z wyżej wymienionych przedmiotów o kolejności
przyjęć decyduje wyższa ocena z języka polskiego.

4

Fizyka
(studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia - 3 letnie)

Physics
(Full-time study, Bachelor - 3 years)

Fotografia i kreacja
przekazu wizualnego
(studia stacjonarne
pierwszego stopnia - 3 letnie)

Grafika
(studia stacjonarne
pierwszego stopnia - 3 letnie)

Historia
(studia stacjonarne
pierwszego stopnia - 3 letnie)

 konkurs świadectw dojrzałości
 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-

wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane
są według do listy rankingowej tworzonej na
podstawie konkursu świadectw dojrzałości i –
średnia ważona z trzech przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa dojrzałości):
W= 0,5 fizyka lub matematyka lub chemia
lub informatyka
W= 0,3 język polski lub matematyka
W= 0,2 język obcy nowożytny
(wynik egzaminu z matematyki może być
uwzględniony jedynie raz)




konkurs świadectw dojrzałości
w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom
podstawowy albo rozszerzony – poziom
rozszerzony premiowany przelicznikiem 2):
W= 0,5 fizyka lub matematyka lub chemia
lub informatyka
W= 0,3 język polski lub matematyka
W= 0,2 język obcy nowożytny
(wynik egzaminu z matematyki może być
uwzględniony jedynie raz)

Eligibility Criteria:
 the secondary school-leaving examination
concerns the so-called „Old high-school certificate”: secondary school-leaving certificate
 if the number of candidates exceeds the
number of places, admissions are made according to the ranking list created on the basis of the secondary school-leaving certificate
competition - weighted average of three subjects (highest marks from secondary schoolleaving certificate):
W= 0.5 mathematics or physics or chemistry
or biology or geography or computer science
W= 0.3 Polish or mathematics
W= 0.2 foreign language
(a modern mathematics exam result can only
be included once)
 English language – level B2 (Common European Framework).

Eligibility Criteria:
 the secondary school-leaving examination
exam 2005 and subsequent years result of
the “Novel-school certificate”: secondary
school-leaving certificate,
 if the number of candidates exceeds the
number of places, the admission is made according to the ranking list created on the basis of the secondary school-leaving certificate
competition - weighted average of three subjects (results obtained at the secondary
school-leaving examination; basic or extended level - extended level with bonus 2):
W= 0.5 mathematics or physics or chemistry
or biology or geography or computer science
W= 0.3 Polish or mathematics
W = 0.2 foreign modern language
(a mathematics exam result can be included
only once)
 English language – level B2 (Common European Framework).

 ocena z egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub ojczystego (dla obcokrajowców) lub
podstawowego (w przypadku matury międzynarodowej) – 10%

 ocena z egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub ojczystego (dla obcokrajowców) lub
podstawowego (w przypadku matury międzynarodowej) – 10%

 przesłanie reprodukcji prac (portfolio - prezentacja twórczości kandydata) drogą elektroniczną
(prace fotograficzne i ewentualnie inne, wykonane z użyciem dowolnych technik plastycznych)Rozmowa kwalifikacyjna połączona z
przeglądem nadesłanego portfolio - 90%

 przesłanie reprodukcji prac (portfolio - prezentacja twórczości kandydata) drogą elektroniczną
(prace fotograficzne i ewentualnie inne, wykonane z użyciem dowolnych technik plastycznych)Rozmowa kwalifikacyjna połączona z
przeglądem nadesłanego portfolio - 90%

 ocena z egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub ojczystego (dla obcokrajowców) lub
podstawowego (w przypadku matury międzynarodowej) – 10%

 ocena z egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub ojczystego (dla obcokrajowców) lub
podstawowego (w przypadku matury międzynarodowej) – 10%

 przesłanie reprodukcji prac (portfolio - prezentacja twórczości kandydata) drogą elektroniczną.
Rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem nadesłanego portfolio - 90%

 przesłanie reprodukcji prac (portfolio - prezentacja twórczości kandydata) drogą elektroniczną.
Rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem nadesłanego portfolio - 90%

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa
ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy oraz jeden z
przedmiotów: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka (wskazany przez kandydata).

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony
– poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2):język polski, język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiotów: historia, geografia, wiedza o
społeczeństwie, matematyka (wskazany przez
kandydata).

5

Iberoznawstwo
(studia stacjonarne
pierwszego stopnia - 3 letnie)

Informatyka
(studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia - studia inżynierskie 3,5 letnie)

Innowacyjne technologie
i nowoczesne materiały
(studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia - studia inżynierskie 3,5 letnie)

Inżynieria
bezpieczeństwa
(studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia - studia inżynierskie 3,5 letnie)

Inżynieria multimediów
(studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia - studia inżynierskie 3,5 letnie)

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa
ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy oraz jeden z
przedmiotów: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka (wskazany przez kandydata).

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony
– poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy oraz jeden z
przedmiotów: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka (wskazany przez kandydata).

 konkurs świadectw dojrzałości
 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-

 konkurs świadectw dojrzałości
 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-

 konkurs świadectw dojrzałości
 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-

 konkurs świadectw dojrzałości
 w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyż-

 konkurs świadectw dojrzałości
 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-

 konkurs świadectw dojrzałości
 w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyż-

 konkurs świadectw dojrzałości
 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-

 konkurs świadectw dojrzałości
 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-

wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane
są według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu– średnia ważona z trzech
przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa dojrzałości):
W= 0,5 matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia
W= 0,3 język polski lub matematyka
W= 0,2 język obcy nowożytny
(wynik egzaminu z matematyki może być
uwzględniony jedynie raz)

wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane
są według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu – średnia ważona z trzech
przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa dojrzałości):
W= 0,5 matematyka lub fizyka lub chemia lub
informatyka lub biologia lub geografia
W= 0,3 język polski lub matematyka
W= 0,2 język obcy nowożytny
(wynik egzaminu z matematyki może być
uwzględniony jedynie raz)

wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane
są według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu – średnia ważona z trzech
przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa dojrzałości):
W= 0,5 matematyka lub fizyka lub chemia lub
informatyka lub biologia lub geografia
W= 0,3 język polski lub matematyka
W= 0,2 język obcy nowożytny
(wynik egzaminu z matematyki może być
uwzględniony jedynie raz)

wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane
są według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu – średnia ważona z trzech
przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa dojrzałości):
W= 0,5 matematyka lub informatyka lub fizyka
W= 0,3 język polski lub matematyka
W= 0,2 język obcy nowożytny
(wynik egzaminu z matematyki może być
uwzględniony jedynie raz)

wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane
są według listy rankingowej tworzonej na
podstawie konkursu – średnia ważona z
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy
albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2):
W=0,5 matematyka lub informatyka
W=0,3 matematyka lub informatyka lub fizyka
lub chemia lub biologia lub geografia
W=0,2 język obcy nowożytny.
Wynik egzaminu z matematyki lub informatyki
może być uwzględniony jedynie raz

sza liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są
według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu – średnia ważona z trzech
przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie
maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany
przelicznikiem 2):
W= 0,5 matematyka lub fizyka lub chemia lub
informatyka lub biologia lub geografia
W= 0,3 język polski lub matematyka
W= 0,2 język obcy nowożytny
(wynik egzaminu z matematyki może być
uwzględniony jedynie raz)

sza liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są
według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu – średnia ważona z trzech
przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie
maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany
przelicznikiem 2):
W= 0,5 matematyka lub fizyka lub chemia lub
informatyka lub biologia lub geografia
W= 0,3 język polski lub matematyka
W= 0,2 język obcy nowożytny
(wynik egzaminu z matematyki może być
uwzględniony jedynie raz)

wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane
są według listy rankingowej tworzonej na
podstawie konkursu – średnia ważona z
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy
albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2):
W=0,5 matematyka lub informatyka lub fizyka
W=0,3 matematyka lub informatyka lub fizyka
lub chemia lub biologia lub geografia
W=0,2 język obcy nowożytny.
(wynik egzaminu z matematyki lub informatyki lub fizyki może być uwzględniony jedynie
raz)

6

Język niemiecki w obrocie
gospodarczym
(kształcenie od podstaw)

Konkurs świadectw dojrzałości – najwyższa
ocena z języka obcego nowożytnego, uzyskana
na świadectwie ukończenia szkoły średniej i
świadectwie dojrzałości.

Konkurs świadectw dojrzałości – (wynik uzyskany na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony
premiowany przelicznikiem 2) z przedmiotu język
obcy nowożytny.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia ważona
z trzech przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa dojrzałości):
W= 0,5 biologia lub chemia
W= 0,3 język polski lub informatyka lub matematyka
W= 0,2 język obcy nowożytny.

Konkursu świadectw dojrzałości– średnia ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na
egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo
rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany
przelicznikiem 2):
W= 0,5 biologia lub chemia
W= 0,3 język polski lub informatyka lub matematyka
W= 0,2 język obcy nowożytny.

(studia stacjonarne pierwszego stopnia
- 3 letnie)

Kosmetologia
(studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia - 3 letnie)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia
będą kierowani na badania lekarskie do lekarza
medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów,
kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten
kierunek studiów.

Kryminalistyka i systemy
bezpieczeństwa
(studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia - studia 3-letnie)

Malarstwo
(studia stacjonarne
pierwszego stopnia – 3-letnie)

Matematyka
(studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia – studia 3-letnie)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia
będą kierowani na badania lekarskie do lekarza
medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów,
kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten
kierunek studiów.

 konkurs świadectw dojrzałości
 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-

 konkurs świadectw dojrzałości
 w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyż-

 ocena z egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub ojczystego (dla obcokrajowców) lub
podstawowego (w przypadku matury międzynarodowej) – 10%

 ocena z egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub ojczystego (dla obcokrajowców) lub
podstawowego (w przypadku matury międzynarodowej) – 10%

 przesłanie reprodukcji prac (portfolio - prezentacja twórczości kandydata) drogą elektroniczną.
Rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem nadesłanego portfolio - 90%

 przesłanie reprodukcji prac (portfolio - prezentacja twórczości kandydata) drogą elektroniczną.
Rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem nadesłanego portfolio - 90%

wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane
są według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu– średnia ważona z trzech
przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa dojrzałości):
W= 0,5 chemia lub fizyka lub informatyka lub
matematyka lub biologia lub geografia
W= 0,3 język polski lub wiedza o społeczeństwie
W= 0,2 język obcy nowożytny

 konkurs świadectw dojrzałości
 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-

wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane
są według listy rankingowej tworzonej na
podstawie konkursu – średnia ważona z
trzech przedmiotów (najwyższe oceny ze
świadectwa dojrzałości):
W= 0,5 matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia
W= 0,3 język polski lub matematyka
W= 0,2 język obcy nowożytny
(wynik egzaminu z matematyki może być
uwzględniony jedynie raz)

sza liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są
według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu – średnia ważona z trzech
przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie
maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany
przelicznikiem 2):
W= 0,5 chemia lub fizyka lub informatyka lub
matematyka lub biologia lub geografia
W= 0,3 język polski lub wiedza o społeczeństwie
W= 0,2 język obcy nowożytny

 konkurs świadectw dojrzałości
 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-

wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane
są według listy rankingowej tworzonej na
podstawie konkursu – średnia ważona z
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy
albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2):
W= 0,5 matematyka lub informatyka
W=0,3 matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub geografia
W= 0,2 język obcy nowożytny
(wynik egzaminu z matematyki lub informatyki może być uwzględniony jedynie raz)
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Muzyka w przestrzeni
publicznej
(studia stacjonarne
pierwszego stopnia - 3 letnie)






Pedagogika
(studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia - 3 letnie)

Pielęgniarstwo
(studia stacjonarne
pierwszego stopnia - 3 letnie)

ocena z egzaminu dojrzałości z języka polskiego; lub ojczystego (dla obcokrajowców);
podstawowego (w przypadku matury międzynarodowej) – 10%
sprawdzian predyspozycji słuchowych kandydata – 50%
prezentacja zróżnicowanego programu na
wybranym instrumencie lub wykonanie programu wokalnego – 40%

(studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia - 3 letnie)

Praca socjalna
(studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia - 3 letnie)

Psychoprofilaktyka
(studia stacjonarne
pierwszego stopnia - 3 letnie)

Rachunkowość i podatki
(studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia - 3 letnie)




ocena z egzaminu dojrzałości z języka polskiego; lub ojczystego (dla obcokrajowców);
podstawowego (w przypadku matury międzynarodowej) – 10%
sprawdzian predyspozycji słuchowych –
50%
prezentacja zróżnicowanego programu na
wybranym instrumencie lub wykonanie programu wokalnego – 40%

Od kandydatów na kierunek Muzyka w przestrzeni publicznej oczekiwane są predyspozycje
słuchowe oraz umiejętności wokalne lub gra na
instrumencie w stopniu adekwatnym do wybranej
specjalności.

Od kandydatów na kierunek Muzyka w przestrzeni publicznej oczekiwane są predyspozycje
słuchowe oraz umiejętności wokalne lub gra na
instrumencie w stopniu adekwatnym do wybranej
specjalności.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa
ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru wybrany przez kandydata.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony
– poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot do wyboru wybrany przez kandydata.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia ważona
z trzech przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa dojrzałości):
W= 0,5 biologia lub chemia lub fizyka lub wiedza
o społeczeństwie lub matematyka
W= 0,3 język polski lub matematyka
W= 0,2 język obcy nowożytny
(wynik egzaminu z matematyki może być
uwzględniony jedynie raz)

Konkursu świadectw dojrzałości – średnia ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na
egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo
rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany
przelicznikiem 2):
W= 0,5 biologia lub chemia lub fizyka lub wiedza
o społeczeństwie lub matematyka
W= 0,3 język polski lub matematyka
W= 0,2 język obcy nowożytny
(wynik egzaminu z matematyki może być
uwzględniony jedynie raz)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia
będą kierowani na badania lekarskie do lekarza
medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów,
kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten
kierunek studiów.

Politologia



Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia
będą kierowani na badania lekarskie do lekarza
medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów,
kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten
kierunek studiów.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa
ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru wybrany przez kandydata.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony
– poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot do wyboru wybrany przez kandydata.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa
ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru wybrany przez kandydata.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony
– poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot do wyboru wybrany przez kandydata.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa
ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru wybrany przez kandydata.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony
– poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot do wyboru wybrany przez kandydata.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa
ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru przez kandydata.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony
– poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: matematyka, geografia, fizyka, chemia,
biologia, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia.
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Turystyka i rekreacja
(studia stacjonarne
pierwszego stopnia - 3 letnie)

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa
ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru wybrany przez kandydata.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny
pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie
może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek
studiów.

Wychowanie fizyczne
(studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia - 3 letnie)

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony
– poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz
jeden przedmiot do wyboru wybrany przez kandydata.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny
pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie
może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek
studiów.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa
ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech
przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony
– poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz
jednego przedmiotu do wyboru: biologia, chemia,
fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny
pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie
może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek
studiów.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny
pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie
może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek
studiów.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
KIERUNKI

Administracja
(studia stacjonarne i niestacjonarne
drugiego stopnia - 2 letnie)

KRYTERIA KWALIFIKACJI
1.

2.

3.
4.

5.

Bezpieczeństwo narodowe
(studia stacjonarne i niestacjonarne
drugiego stopnia - 2 letnie)

Na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia mogą zostać przyjęte osoby, które uzyskały tytuł magistra, licencjata lub równorzędny, na kierunku administracja lub pokrewnym kierunku studiów.
Za kierunek pokrewny uważa się taki, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem
przez absolwenta efektów uczenia się zbliżonych dla danego kierunku, tj. efektów uczenia się w dziedzinie nauk społecznych w następujących dyscyplinach naukowych:
- nauki o polityce,
- nauki prawne.
Pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają kandydaci będący absolwentami tego samego
kierunku, z tytułem zawodowym licencjata.
Osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia w dyscyplinie innej, niż wymienione wyżej
oraz w dziedzinie innej, niż dziedzina nauk społecznych, mogą być przyjęte na studia
stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku administracja, pod warunkiem uzupełnienia brakujących efektów uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez zaliczenie zajęć dydaktycznych w wymiarze nieprzekraczającym 30
punktów ECTS.
Osoby te mogą uzupełnić efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, realizując wskazane przedmioty ze studiów I stopnia. Wskazane przedmioty student winien zaliczyć do zakończenia sesji egzaminacyjnej na III semestrze studiów II stopnia. Program wyrównawczy jest programem odpłatnym.

Konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych dla absolwentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne lub innych kierunków studiów, a w szczególności: administracji, dziennikarstwa, ekonomii, europeistyki, historii, polityki społecznej, pracy socjalnej, prawa, socjologii, stosunków międzynarodowych, zarządzania.
Dla absolwentów innych kierunków studiów niż bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo
wewnętrzne przewiduje się konieczność zaliczenia płatnego programu wyrównawczego.
W przypadku dużej liczby kandydatów podstawą do przyjęcia na studia będzie średnia ocen
uzyskanych w toku studiów wyższych (średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych w
toku studiów).
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Biotechnologia
(studia stacjonarne i niestacjonarne
drugiego stopnia - 2 letnie)

 Dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie biotechnologii lub posiadanie kwalifikacji

I stopnia (uzyskały tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera)
oraz kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym
kierunku. Kandydat w szczególnościi:
- posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych / ścisłych / rolniczych umożliwiającą zrozumienie podstaw teoretycznych oraz interpretację zjawisk przebiegających w przyrodzie,
- posiada znajomość kategorii pojęciowych i terminologii w biotechnologii oraz wiedzę z
zakresu biologii molekularnej, biochemii, fizjologii i genetyki dotyczącą funkcjonowania
organizmów,
- zna metody, techniki, technologie, narzędzia i aparaturę pozwalające na wykorzystanie
materiału biologicznego w biotechnologii,
- ma wiedzę i umiejętności w planowaniu eksperymentów w zakresie biotechnologii oraz
umiejętność interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników,
- ma wiedzę i umiejętności w zakresie technologicznych aspektów biotechnologii.

Weryfikację posiadanych kwalifikacji i kompetencji kandydata przeprowadza Pełnomocnik
Dziekana ds. kierunku Biotechnologia . Ostateczną decyzję podejmuje Wydziałowa Komisja
Rekrutacyjna po konsultacji z Pełnomocnikiem dziekana ds. kierunku Biotechnologia w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji.
W przypadku kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganych dla danego kierunku studiów
II stopnia efektów uczenia się mogą ubiegać się o przyjęcie na studia, jeżeli możliwe jest uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
przez zaliczenie zajęć dydaktycznych określonych jako różnice programowe do zrealizowania.
Uzupełnienie różnic programowych jest odpłatne w kwocie wynikającej z Zarządzenia Rektora
UJD.
Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej sporządzonej na podstawie średniej
arytmetycznej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia, wyszczególnionych
w suplemencie do dyplomu.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia
studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

Chemia
(studia stacjonarne i niestacjonarne
drugiego stopnia - 2 letnie)

 Dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie chemii lub posiadanie kwalifikacji I stopnia

(uzyskany tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera) oraz posiadanie kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym
kierunku. Kandydat w szczególności:
- posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii fizycznej, nieorganicznej, organicznej, biochemii, chemii materiałów i technologii chemicznej w zakresie potrzebnym do rozwiązywania zadań związanych z chemią,
- posiada wiedzę i umiejętności w zakresie syntezy, oczyszczania, rozdzielania, analizowania składu i określania struktury związków chemicznych z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych,
- zna zasady BHP, racjonalnego i bezpiecznego stosowania chemikaliów oraz przepisy
prawne w zakresie zarządzania chemikaliami,
- posiada wiedzę i umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników
eksperymentu chemicznego.

Weryfikację posiadanych kwalifikacji i kompetencji kandydata przeprowadza Pełnomocnik
Dziekana ds. kierunku Chemia. Ostateczną decyzję podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna po konsultacji z Pełnomocnikiem dziekana ds. kierunku Chemia w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji.
W przypadku kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganych dla danego kierunku studiów
II stopnia efektów uczenia się mogą ubiegać się o przyjęcie na studia, jeżeli możliwe jest uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
przez zaliczenie zajęć dydaktycznych określonych jako różnice programowe do zrealizowania.
Uzupełnienie różnic programowych jest odpłatne w kwocie wynikającej z Zarządzenia Rektora
UJD.
Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej sporządzonej na podstawie średniej
arytmetycznej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia, wyszczególnionych
w suplemencie do dyplomu.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia
studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.
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Dziennikarstwo i kultura mediów
(studia stacjonarne i niestacjonarne
drugiego stopnia - 2 letnie)

Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej
(studia stacjonarne
drugiego stopnia - 2 letnie)

-

Konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych w dziedzinie nauk humanistycznych lub
nauk społecznych.
Studentów, którzy nie są absolwentami odpowiednich studiów licencjackich I stopnia, obowiązuje płatny program wyrównawczy (zaliczenie wybranych efektów uczenia się ze studiów
pierwszego stopnia); płatnego programu wyrównawczego nie zaliczają absolwenci dziennikarstwa lub filologii ze specjalnością dziennikarską.

 dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub innych studiów wyższych) oraz kom-

petencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku.
 Kompetencje kandydata weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydat w szczególności posiada:
- wiedzę ogólnomuzyczną,
- wiedzę z zakresu poprawnego posługiwania się głosem,
- umiejętności w zakresie śpiewu oraz kształcenia słuchu,
- umiejętności w zakresie gry na fortepianie lub innym instrumencie muzycznym lub dyrygowania.
Kandydat ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.
O wyniku postępowania kwalifikacyjnego decyduje ocena z rozmowy kwalifikacyjnej (100%)

Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych
(studia stacjonarne
drugiego stopnia - 2 letnie)

 dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych lub na kierunku pokrewnym, bądź też innym kierunku studiów. Za kierunek
pokrewny uznaje się taki, na którym zrealizowane są wszystkie kompetencje licencjackie,
a efekty uczenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na
studiach pierwszego stopnia pokrywają się, w większości z efektami uczenia obowiązującymi na kierunku, na który ubiega się kandydat (w przypadku braku możliwości jednoznacznego stwierdzenia spójności większości efektów uczenia decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmuje komisja rekrutacyjna po konsultacji z Kierunkowym zespołem ds.
jakości kształcenia),
 rozmowa kwalifikacyjna połączona z prezentacją twórczości kandydata (prace wykonane z
użyciem różnych technik plastycznych – 100%
W szczególności od kandydata oczekujemy:
NIEZALEŻNOŚCI:
- rozumienia potrzeby uczenia się, rozwijania i samodoskonalenia przez całe życie,
- samodzielności w gromadzeniu, analizie i interpretacji informacji niezbędnych do rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji
UMIEJĘTNOŚCI I SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA:
- skuteczności wykorzystywania różnorodnych i szerokich umiejętności warsztatowych,
- a także posługiwania się nowymi mediami w celu realizacji własnych koncepcji artystycznych i właściwej ich dokumentacji,
- zdolności do efektywnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji oraz emocjonalności,
- zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów,
- zdolności do elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz niekonwencjonalnego rozwiązywania problemów.
KRYTYCYZMU:
- umiejętności samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób,
- refleksyjnego podejścia do społecznych, naukowych i etycznych aspektów własnej pracy.

Filologia specjalność:



Filologia angielska



(studia stacjonarne i niestacjonarne
drugiego stopnia - 2 letnie)

dyplom licencjata na kierunku filologia, specjalność filologia angielska lub na każdym innym kierunku
absolwentów studiów I stopnia w specjalnościach innych niż filologia angielska oraz absolwentów innych kierunków studiów obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim, podczas której oceniane będą kompetencje językowe kandydata (50% punktów) oraz znajomość problematyki wybranej specjalizacji magisterskiej (50% punktów)

Specjalizacja Nauczanie języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej adresowana jest
wyłącznie do absolwentów specjalizacji nauczycielskiej studiów I stopnia filologii angielskiej.
Absolwenta studiów I stopnia w specjalnościach innych niż filologia angielska obowiązuje zaliczenie płatnego programu wyrównawczego.
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Filologia specjalność:



Filologia germańska



(studia stacjonarne i niestacjonarne
drugiego stopnia - 2 letnie)

dyplom licencjata na kierunku filologia, specjalność filologia germańska lub na każdym
innym kierunku
absolwentów studiów I stopnia w specjalnościach innych niż filologia germańska, oraz
absolwentów innych kierunków studiów obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim, podczas której oceniane będą kompetencje językowe kandydata (50% punktów) oraz znajomość problematyki wybranej specjalizacji magisterskiej (50% punktów)

Specjalizacja Nauczanie języka niemieckiego w szkole ponadpodstawowej adresowana jest
wyłącznie do absolwentów specjalizacji nauczycielskiej studiów I stopnia filologii germańskiej.
Absolwenta studiów I stopnia w specjalnościach innych niż filologia angielska obowiązuje zaliczenie płatnego programu wyrównawczego.

Filologia polska
(studia stacjonarne i niestacjonarne
drugiego stopnia - 2 letnie)

 Konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych w dziedzinie nauk humanistycznych.
Studentów, którzy nie są absolwentami odpowiednich studiów licencjackich I stopnia, obowiązuje płatny program wyrównawczy (zaliczenie wybranych efektów uczenia się ze studiów
pierwszego stopnia); płatnego programu wyrównawczego nie zaliczają absolwenci filologii
polskiej.
Specjalność nauczycielska tylko dla absolwentów specjalności nauczycielskiej I stopnia.

Filozofia
(studia stacjonarne
drugiego stopnia - 2 letnie)

 Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub dyplomów studiów magisterskich na kierunku
filozofia lub kierunków pokrewnych.

Studentów, którzy nie są absolwentami odpowiednich studiów licencjackich I stopnia, obowiązuje płatny program wyrównawczy (zaliczenie wybranych efektów uczenia się ze studiów
pierwszego stopnia); płatnego programu wyrównawczego nie zaliczają absolwenci filozofii.
Specjalność nauczycielska tylko dla absolwentów specjalności nauczycielskiej I stopnia.
Pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają kandydaci będący absolwentami tego samego kierunku, z tytułem zawodowym licencjata.

Fizyka
(studia stacjonarne i niestacjonarne
drugiego stopnia - 2 letnie)



Dyplom ukończenia studiów I stopnia w dziedzinie nauk ścisłych, przyrodniczych lub
technicznych oraz posiadanie kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia
na kierunku Fizyka studia II stopnia. Kandydat w szczególności:
- zna podstawowe zjawiska fizyczne występujące w przyrodzie
- posiada umiejętność rozwiązywania zadań i problemów fizycznych
- posiada umiejętność wykonywania i przeprowadzania analizy prostych pomiarów fizycznych

Weryfikację posiadanych kwalifikacji i kompetencji kandydata przeprowadza Pełnomocnik
Dziekana ds. kierunku Fizyka Ostateczną decyzję podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna po konsultacji z Pełnomocnikiem dziekana ds. kierunku Fizyka w terminie wynikającym
z harmonogramu rekrutacji.
W przypadku kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganych dla danego kierunku studiów
drugiego stopnia efektów uczenia się mogą ubiegać się o przyjęcie na studia, jeżeli możliwe
jest uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przez zaliczenie płatnych zajęć dydaktycznych określonych jako różnice programowe
do zrealizowania.
Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej sporządzonej na podstawie średniej
arytmetycznej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia, wyszczególnionych
w suplemencie do dyplomu.

Physics
(Full-time study, Master - 2 years)

Education Requirements:

English language – level B2 (Common European Framework)

Diploma of completing first-cycle studies in Physics or in the field of exact, natural
or technical sciences as well as competences necessary to continue education in
the field of physics at second-cycle studies

Average grades from completed studies
The verification of the candidate's qualifications and competences is carried out by the Team
for the Quality of Education for physics. The final decision is made by the Faculty Recruitment Commission after consultation with the Chairman of the Team for the Quality of Education within the time limit resulting from the recruitment schedule.
In the case of candidates who have not obtained the learning outcomes required for a given
second-cycle course of study, they may apply for admission to studies if it is possible to supplement the missing effects of the knowledge, skills and social competences by realizing
paid subjects specified as program differences to realize.
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Grafika
(studia stacjonarne
drugiego stopnia - 2 letnie)




dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Grafika, lub kierunku pokrewnym
bądź też innym kierunku studiów I stopnia lub dyplom studiów magisterskich na kierunku pokrewnym bądź też innym kierunku studiów,
rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac kandydata (prace wykonane z
użyciem różnych technik plastycznych) – 100%

W szczególności od kandydata oczekujemy:
NIEZALEŻNOŚCI:
- rozumienia potrzeby uczenia się, rozwijania i samodoskonalenia przez całe życie,
- samodzielności w gromadzeniu, analizie i interpretacji informacji niezbędnych do rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji
UMIEJĘTNOŚCI I SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA:
- skuteczności wykorzystywania różnorodnych i szerokich umiejętności warsztatowych,
a także posługiwania się nowymi mediami w celu realizacji własnych koncepcji artystycznych
i właściwej ich dokumentacji,
- zdolności do efektywnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji oraz emocjonalności,
- zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów,
- zdolności do elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz niekonwencjonalnego rozwiązywania problemów.
KRYTYCYZMU:
- umiejętności samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób,
- refleksyjnego podejścia do społecznych, naukowych i etycznych aspektów własnej pracy.

Historia
(studia stacjonarne
drugiego stopnia - 2 letnie)

Iberoznawstwo
(studia stacjonarne
drugiego stopnia - 2 letnie)

 Dyplom ukończenia studiów wyższych kierunków przypisanych do dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.

W przypadku kandydatów, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia kierunku historia, obowiązuje zaliczenie w trybie indywidualnym wybranych przedmiotów kierunkowych z I stopnia
oraz wybranych przedmiotów specjalnościowych według płatnego programu wyrównawczego.

 Dyplom ukończenia studiów wyższych kierunków przypisanych do dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.

W przypadku kandydatów, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia kierunku iberoznawstwo, iberystyka, filologia hiszpańska obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B2 .
Absolwentów studiów I-go stopnia kierunków innych niż iberoznawstwo obowiązuje zaliczenie
w trybie indywidualnym określonych przedmiotów kierunkowych z pierwszego stopnia oraz
określonych przedmiotów specjalnościowych według płatnego programu wyrównawczego.

Inżynieria bezpieczeństwa
(studia stacjonarne i niestacjonarne
drugiego stopnia – 1,5 roku)

 Dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie inżynierii bezpieczeństwa lub innego kie-

runku studiów wyższych oraz posiadanie niżej określonych kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa Kandydat w szczególności posiada:
- wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii umożliwiająca zrozumienie oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich,
- wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych,
- wiedzę i umiejętności potrzebne do wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i
eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich,
- umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu
oraz zadania o charakterze projektowym,
- wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki i nowoczesnych technik informatycznych niezbędną do obsługi narzędzi informatycznych,
- wiedzę i umiejętności związane z aspektami pozatechnicznymi, w tym środowiskowymi,
ekonomicznymi, prawnymi i społecznymi niezbędne do rozwiązywania zadań inżynierskich.

Weryfikację posiadanych kwalifikacji i kompetencji kandydata przeprowadza Pełnomocnik
Dziekana ds. kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa. Ostateczną decyzję podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna po konsultacji z Pełnomocnikiem dziekana ds. kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji.
W przypadku kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganych dla danego kierunku studiów
drugiego stopnia efektów uczenia się mogą ubiegać się o przyjęcie na studia, jeżeli możliwe jest uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych przez zaliczenie płatnych zajęć dydaktycznych określonych jako różnice programowe do zrealizowania.
Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej sporządzonej na podstawie średniej
arytmetycznej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia, wyszczególnionych w suplemencie do dyplomu.
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Kosmetologia
(studia stacjonarne i niestacjonarne
drugiego stopnia - 2 letnie)

 dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia
 średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia, wyszczególnionych w suplemencie.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia będą kierowani na badania lekarskie do lekarza
medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów,
kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

Malarstwo
(studia stacjonarne
drugiego stopnia - 1,5 roku)

 dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Malarstwo, lub kierunku pokrewnym
bądź też innym kierunku studiów I stopnia lub dyplom studiów magisterskich na kierunku
pokrewnym bądź też innym kierunku studiów.
 rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac kandydata (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycznych) – 100%
Od kandydata oczekiwane są:
NIEZALEŻNOŚĆ:
- rozumienie potrzeby uczenia się, rozwijania i samodoskonalenia przez całe życie,
- samodzielność w gromadzeniu, analizie i interpretacji informacji niezbędnych do rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji.
UMIEJĘTNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA:
- skuteczność wykorzystywania różnorodnych i szerokich umiejętności warsztatowych,
a także posługiwania się nowymi mediami w celu realizacji własnych koncepcji artystycznych i właściwej ich dokumentacji,
- zdolność do efektywnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji oraz emocjonalności,
- zdolność twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów,
- zdolność do elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz niekonwencjonalnego rozwiązywania problemów.
KRYTYCYZM:
- umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób,
- refleksyjne podejście do społecznych, naukowych i etycznych aspektów własnej pracy.

Pedagogika
(studia stacjonarne i niestacjonarne
drugiego stopnia - 2 letnie)

Konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika lub innych
pokrewnych kierunków studiów humanistycznych /społecznych.
W przypadku absolwentów innych kierunków niż pedagogika decyzję o przyjęciu podejmuje
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie analizy uzyskanych dotychczas efektów
nauczania ze studiów pierwszego stopnia.
Dla absolwentów innych kierunków studiów niż pedagogika, przewiduje się konieczność
zaliczenia płatnego programu wyrównawczego.

Poradnictwo rozwojowe i pomoc
psychologiczna
(studia stacjonarne
drugiego stopnia - 2 letnie)

Turystyka i rekreacja
(studia stacjonarne
drugiego stopnia - 2 letnie)

Konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych na kierunku psychoprofilaktyka, analityka i
kreatywność społeczna, lub innych pokrewnych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, a w szczególności pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, polityka społeczna, zarządzanie.
W przypadku innych kierunków o uznaniu dyplomu decyduje Wydziałowa Komisja
Rekrutacyjna w oparciu o uzyskane przez kandydata efekty uczenia się. Uzupełnienie
brakujących efektów uczenia się może wymagać płatnego programu wyrównawczego.
Konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia dla absolwentów kierunków studiów turystyka i rekreacja, gospodarka turystyczna, turystyka kulturowa, hotelarstwo i animacja czasu
wolnego, wychowanie fizyczne lub innych pokrewnych kierunków studiów (ostateczne ustalenie czy dany dyplom może być uznany, należeć będzie do decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w oparciu o uzyskane efekty uczenia się na studiach I stopnia).
W przypadku absolwentów innych kierunków niż turystyka i rekreacja decyzję o przyjęciu
podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie analizy uzyskanych
dotychczas efektów uczenia się ze studiów pierwszego stopnia.
Dla absolwentów innych kierunków studiów niż turystyka i rekreacja, przewiduje się
konieczność zaliczenia płatnego programu wyrównawczego.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

Wychowanie fizyczne
(studia stacjonarne i niestacjonarne
drugiego stopnia - 2 letnie)

Konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia dla absolwentów kierunków studiów: wychowanie fizyczne, sport (ostateczne ustalenie czy dany dyplom może być uznany, należeć
będzie do decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w oparciu o uzyskane efekty uczenia
się na studiach I stopnia).
W przypadku absolwentów kierunków: sport – studia na specjalnościach nienauczycielskich z
obowiązkowym uzupełnieniem efektów uczenia się w zakresie standardów kształcenia wg.
płatnego programu wyrównawczego).
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.
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Żywienie człowieka
i dietetyka
(studia stacjonarne i niestacjonarne
drugiego stopnia – 2-letnie)



Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Dietetyka.

Weryfikację posiadanych kwalifikacji i kompetencji kandydata przeprowadza Pełnomocnik
Dziekana ds. kierunku Żywienie człowieka i dietetyka. Ostateczną decyzję podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna po konsultacji z Pełnomocnikiem dziekana ds. kierunku Żywienie człowieka i dietetyka w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji.
W przypadku kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganych dla danego kierunku studiów
II stopnia efektów uczenia się mogą ubiegać się o przyjęcie na studia, jeżeli możliwe jest uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
przez zaliczenie zajęć dydaktycznych określonych jako różnice programowe do zrealizowania.
Uzupełnienie różnic programowych jest odpłatne w kwocie wynikającej z Zarządzenia Rektora
UJD.
Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej sporządzonej na podstawie średniej
arytmetycznej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia, wyszczególnionych
w suplemencie do dyplomu.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia
studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.
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