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KRYTERIA  KWALIFIKACJI  NA  STUDIA  W  ROKU  AKADEMICKIM  2022/2023 
W UNIWERSYSTECIE HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZYM 

IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE 
 
 

STUDIA JEDNOLITE  MAGISTERSKIE STACJONARNE  
 

KIERUNKI  

KRYTERIA KWALIFIKACJI 

Egzamin dojrzałości dotyczy tzw. „starej 
matury” 

kryterium - zakres 

Egzamin maturalny dotyczy tzw. „no-
wej matury” 

kryterium - zakres 

Psychologia 
(studia stacjonarne 
i niestacjonarnej 
studia jednolite 
magisterskie - 5 
letnie) 
 

Konkurs świadectw –średnia z trzech 
przedmiotów (najwyższe oceny ze świadec-
twa ukończenia szkoły średniej i świadectwa 
dojrzałości): język polski, język obcy nowo-
żytny oraz jeden przedmiot do wyboru: bio-
logia lub historia lub matematyka lub wie-
dza o społeczeństwie. 
 
Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden 
spośród wymienionych przedmiotów, punk-
tuje się ten, z   którego uzyskał najlepszy 
wynik. 
 
 
 
 

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 lub historia lub 
matematyka lub wiedza o 
społeczeństwie.  
 
Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż je-
den spośród wymienionych przedmio-
tów, punktuje się ten, z którego uzy-
skał najlepszy wynik. 
 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE  
 
 

KIERUNKI  

KRYTERIA KWALIFIKACJI 

Egzamin dojrzałości dotyczy tzw. „starej 
matury” 

kryterium - zakres 

Egzamin maturalny dotyczy tzw. „no-
wej matury” 

kryterium - zakres 

Produkcja i marke-
ting żywności  
(studia stacjonarne 
i niestacjonarne  
pierwszego stop-
nia - studia inży-

• konkurs świadectw dojrzałości,  

• w przypadku, gdy liczba kandydatów 

przewyższa liczbę miejsc, przyjęcia doko-

nywane są według listy rankingowej two-

rzonej na podstawie konkursu – średnia 

• konkursu świadectw dojrzałości,  

• w przypadku, gdy liczba kandydatów 

przewyższa liczbę miejsc, przyjęcia 

dokonywane są według listy rankin-

gowej tworzonej na podstawie kon-



nierskie  
3,5 letnie) 

ważona z trzech przedmiotów, (najwyższe 

oceny ze świadectwa dojrzałości):  

W= 0,5 matematyka lub informatyka  

W= 0,3 chemia lub biologia lub język pol-

ski;  

W= 0,2 język obcy nowożytny  

(wynik egzaminu z matematyki może być 

uwzględniony jedynie raz) 

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kie-

runek Produkcja i Marketing Żywności kie-

rowani są na badania lekarskie do lekarza 

medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że 

istnieją przeciwwskazania do podjęcia stu-

diów, kandydat nie może zostać przyjęty na 

ten kierunek studiów. 

 

kursu – średnia ważona z trzech 

przedmiotów (wyniki uzyskane na 

egzaminie maturalnym; poziom pod-

stawowy albo rozszerzony – poziom 

rozszerzony premiowany przeliczni-

kiem razy 2):  

W= 0,5 matematyka lub informatyka;  

W= 0,3 chemia lub biologia lub język 

polski;  

W= 0,2 język obcy nowożytny  

(wynik egzaminu z matematyki może 

być uwzględniony jedynie raz) 

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na 

kierunek Produkcja i Marketing Żyw-

ności kierowani są na badania lekar-

skie do lekarza medycyny pracy. W 

przypadku ustalenia, że istnieją prze-

ciwwskazania do podjęcia studiów, 

kandydat nie może zostać przyjęty na 

ten kierunek studiów. 

 

 
 
 
 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE  
 

KIERUNEKI / SPECJALNOŚCI KRYTERIA KWALIFIKACJI 

Informatyka 
(studia stacjonarne i niestacjonarne  
drugiego stopnia – 1,5 letnie) 
 
 

• Dyplom ukończenia studiów I stopnia (inżynierskich) na 
kierunku prowadzonym w dyscyplinie informatyka lub in-
formatyka techniczna i telekomunikacja oraz posiadane 
kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na 
studiach II stopnia na tym kierunku. 

 
Weryfikację posiadanych kwalifikacji i kompetencji kandydata 
przeprowadza Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Informaty-
ka. Ostateczną decyzję podejmuje Wydziałowa Komisja Rekru-
tacyjna po konsultacji z Pełnomocnikiem dziekana ds. kierunku 
Informatyka w terminie wynikającym z harmonogramu rekru-
tacji. 
 
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 uzu-
pełnienie 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 spo-
rządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich 
ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia, wyszczególnio-
nych w suplemencie do dyplomu. 
 

Pielęgniarstwo 
(studia stacjonarne i niestacjonarne* 
drugiego stopnia - 2 letnie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• średnia ocen ze studiów I stopnia, 
• ocena z egzaminu licencjackiego (tzn. ocena, którą kandy-

dat otrzymał w trakcie egzaminu dyplomowego) 
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kierowani na bada-
nia lekarskie do lekarza medycyny pracy. W przypadku ustale-
nia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandy-
dat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów. 
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia 
na kierunku pielęgniarstwo kwalifikowani są na podstawie 
składowych: 
1. Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia 
a) dla kandydatów, u których obowiązywała skala ocen 3-6 

Średnia ocen Punktacja 

3,00 – 3,24 40 pkt 

3,25 – 3,74 50 pkt 

3,75 – 3,99 60 pkt 

4,00 – 4,24 70 pkt 

4,25 – 4,74 80 pkt 

4,75 – 5,24 90 pkt 

5,25 – 6,00 100 pkt 

 
b)dla kandydatów, u których obowiązywała skala ocen 3-5 

Średnia ocen Punktacja 

3,00 – 3,19 40 pkt 

3,20 – 3,49 50 pkt 

3,50 – 3,79 60 pkt 

3,80 – 4,09 70 pkt 

4,10 – 4,49 80 pkt 

4,50 – 4,79 90 pkt 

4,80 – 5,00 100 pkt 

 
 

2. Ocena z egzaminu licencjackiego (pod pojęciem ocena z eg-
zaminu licencjackiego rozumie się ocenę, którą kandydat 
otrzymał w trakcie egzaminu dyplomowego): 



 
 
 
 
*po spełnieniu wymogów formal-
nych 
 
 

a) jeśli kandydat nie miał obowiązku pisania pracy licencjac-
kiej, punkty za ocenę będą przyznawane zgodnie z tabelą: 

Ocena z egzaminu licen-
cjackiego 

Punktacja 

dostateczny (3,0) 40 pkt 

dostateczny plus (3,5) 55 pkt 

dobry (4,0) 70 pkt 

dobry plus (4,5) 85 pkt 

bardzo dobry (5,0) lub oce-
na wyższa niż 5,0 

100 pkt 

 
b) jeśli kandydat miał obowiązek pisania pracy licencjackiej i 

zdawania egzaminu dyplomowego, punkty będą przyzna-
ne zgodnie ze wzorem: 
Punkty za ocenę pracy licencjackiej =  (punkty za ocenę z 
pracy licencjackiej + punkty za ocenę z egzaminu dyplo-
mowego) /2. 

 
 


