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studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie

Kierunek Przedmioty

Administracja

1. język polski
2. język obcy
3. jeden z  wybranych przedmiotów: 

historia, geografia lub wiedza 
o społeczeństwie

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne

1. język polski
2. język obcy
3. jeden z  wybranych przedmiotów: 

historia, geografia lub wiedza 
o społeczeństwie

Dietetyka

1. biologia
2. język obcy
3. jeden z  wybranych przedmiotów: 

chemia, fizyka (fizyka i  astrono-
mia), matematyka lub język polski

Energetyka

1. matematyka
2. język obcy
3. jeden z  wybranych przedmiotów: 

chemia, fizyka (fizyka i  astrono-
mia), informatyka lub język polski

Filologia 
(specjalność filologia 
angielska)

1. język angielski
2. język polski
3. jeden z  wybranych przedmiotów: 

historia, wiedza o społeczeństwie, 
geografia lub drugi język obcy

Finanse, 
rachunkowość 
i podatki

1. język obcy
2. matematyka lub język polski
3. jeden z  wybranych przedmiotów: 

język polski (jeśli nie został wybra-
ny wcześniej), matematyka (jeśli 
nie została wybrana wcześniej), 
geografia, historia lub wiedza 
o społeczeństwie

Fizjoterapia

1. biologia
2. język obcy
3. jeden z  wybranych przedmiotów: 

chemia, fizyka (fizyka i  astrono-
mia), matematyka lub język polski

Informatyka

1. matematyka
2. język angielski
3. jeden z  wybranych przedmiotów: 

język polski, fizyka (fizyka i  astro-
nomia) lub informatyka

Kierunek Przedmioty

Logistyka 
i transport

1. język obcy
2. matematyka
3. jeden z  wybranych przedmiotów: 

fizyka (fizyka i  astronomia), infor-
matyka lub język polski

Pedagogika 
przedszkolna 
i wczesnoszkolna

1. język polski
2. język obcy
3. jeden z  wybranych przedmiotów: 

historia, wiedza o społeczeństwie, 
geografia lub biologia

Pielęgniarstwo

1. biologia
2. język obcy
3. jeden z  wybranych przedmiotów: 

chemia, fizyka (fizyka i  astrono-
mia), matematyka lub język polski

Położnictwo 1. biologia
2. język obcy
3. jeden z  wybranych przedmiotów: 

chemia, fizyka (fizyka i  astrono-
mia), matematyka lub język polski

Prawo 1. język polski
2. język obcy
3. jeden z  wybranych przedmio-

tów: historia lub wiedza o  spo-
łeczeństwie

Ratownictwo 
medyczne

1. biologia
2. język obcy
3. jeden z  wybranych przedmiotów: 

chemia, fizyka (fizyka i  astrono-
mia), matematyka lub język polski

Zarządzanie 1. język obcy
2. matematyka lub język polski
3. jeden z  wybranych przedmiotów: 

język polski (jeśli nie został wybra-
ny wcześniej), matematyka (jeśli 
nie została wybrana wcześniej), 
geografia, historia lub wiedza 
o społeczeństwie

Zarządzanie 
i inżynieria 
produkcji

1. matematyka
2. język obcy
3. jeden z  wybranych przedmiotów: 

język polski, fizyka (fizyka i  astro-
nomia), chemia lub informatyka



ności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających 
efekty uczenia się, wyznaczonych przez właściwego Dzieka-
na Wydziału, które zostaną określone indywidualnie do końca 
pierwszego semestru studiów.

INŻYNIERIA PRODUKCJI i LOGISTYKI

O przyjęcie na kierunek Inżynieria produkcji i logistyki mogą ubiegać 
się w następującej kolejności absolwenci: 

1. kierunków inżynierskich: Zarządzanie i  inżynieria produkcji, 
Inżynieria testowa, Logistyka i transport, Informatyka, Energe-
tyka, 

2. kierunków inżynierskich: Automatyka i robotyka, Budowa ma-
szyn i  pojazdów, Logistyka, Transport, Mechanika i  budowa 
maszyn, Mechatronika, 

3. innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie brakujących 
efektów uczenia się z zakresu wiedzy, kompetencji i umiejęt-
ności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających 
efekty uczenia się, wyznaczonych przez właściwego Dzieka-
na Wydziału, które zostaną określone indywidualnie do końca 
pierwszego semestru.

MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

O przyjęcie na studia na kierunek Menedżer administracji publicznej 
mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci: 

1. kierunku Administracja, 
2. kierunków o  zbliżonym zakresie programowym do kierunku 

studiów drugiego stopnia,  w szczególności kandydaci, którzy 
są absolwentami kierunków z dziedzin nauk społecznych, 

3. innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie brakujących 
efektów uczenia się z zakresu wiedzy, kompetencji i umiejęt-
ności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających 
efekty uczenia się, wyznaczonych przez  właściwego Dzieka-
na Wydziału, które zostaną określone indywidualnie do końca 
pierwszego semestru studiów.  

PIELĘGNIARSTWO

O przyjęcie na I  rok studiów na kierunek Pielęgniarstwo mogą się 
ubiegać wyłącznie kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego 
stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. Podstawą zakwalifikowania 
na studia jest wynik studiów, o których mowa w zdaniu pierwszym. 
W przypadku, gdy zamknięcie listy nie będzie możliwe, dodatkowym 
kryterium będzie średnia ocen uzyskana podczas odbytych studiów 
pierwszego stopnia (wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku).

ZDROWIE PUBLICZNE

O przyjęcie na studia na kierunek Zdrowie publiczne mogą ubiegać 
się w następującej kolejności absolwenci: 

1. kierunków: Coaching zdrowego stylu życia, Dietetyka, Fizjote-
rapia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, 

2. kierunków o  zbliżonym zakresie programowym do kierunku 
studiów drugiego stopnia, w  szczególności kandydaci, któ-
rzy są absolwentami kierunków z dziedzin nauk medycznych 

ZASADY REKRUTACJI3

Od kandydatów do przyjęcia na studia pierw-
szego stopnia oraz jednolite studia magisterskie 
wymagane są następujące dokumenty:

1. kwestionariusz kandydata zawierający ankietę osobo-
wą, według wzoru określonego przez Uczelnię,

2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu 
na Uczelni),

3. aktualną kolorową fotografię kandydata o  wymiarach 
35 mm x 45 mm,

4. na kierunkach: Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, 
Położnictwo, Ratownictwo medyczne - zaświadczenie 
lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów na 
wybranym kierunku (skierowanie i druk zaświadczenia 
dostępne na Uczelni).

na studia II stopnia 
O  przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać 
kandydaci, którzy ukończyli co najmniej studia pierwszego 
stopnia. 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

O przyjęcie na studia na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą 
ubiegać się w następującej kolejności absolwenci: 

1. kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo na-
rodowe, Administracja, 

2. kierunków o  zbliżonym zakresie programowym do kierunku 
studiów drugiego stopnia, w szczególności kandydaci, którzy 
są absolwentami kierunków z dziedzin nauk społecznych oraz 
dziedzin nauk medycznych i nauk o zdrowiu, 

3. innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie brakujących 
efektów uczenia się z zakresu wiedzy, kompetencji i umiejęt-
ności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających 
efekty uczenia się, wyznaczonych przez właściwego Dzieka-
na Wydziału, które zostaną określone indywidualnie do końca 
pierwszego semestru studiów.

FINANSE i ZARZĄDZANIE w PRZEDSIĘBIORSTWIE

O przyjęcie na studia na kierunek Finanse i zarządzanie w przedsiębior-
stwie mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci: 

1. kierunków: Finanse, rachunkowość i podatki, Finanse i rachun-
kowość, Zarządzanie, 

2. kierunku Ekonomia, 
3. innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie brakujących 

efektów uczenia się z zakresu wiedzy, kompetencji i umiejęt-

na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

Podstawą przyjęcia na studia są punkty rekrutacyjne przy-
znawane kandydatowi za przedmioty, z  których zdawał 
egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości. Do każdego 
kierunku zostały przypisane przedmioty zdawane na ma-
turze, za które kandydat może otrzymać punkty rekrutacyj-
ne. Przedmioty zostały podzielone na trzy grupy. Kandydat 
może otrzymać punkty maksymalnie z  trzech przedmio-
tów (za jeden przedmiot z  każdej grupy), aby ubiegać 
się o przyjęcie na dany kierunek, wystarczy mieć punkty 
z jednego przedmiotu przypisanego dla danego kierunku, 
zgodnie z poniższą tabelą.

WYBIERZ KIERUNEK, 
KTÓRY CIĘ INTERESUJE:

ZASADY REKRUTACJI

1

2

STUDIA LICENCJACKIE: 
ADMINISTRACJA  |  DIETETYKA  |  BEZPIECZEŃSTWO 
WEWNĘTRZNE  |  FILOLOGIA (specjalność filologia 
angielska) | PIELĘGNIARSTWO | FINANSE, 
RACHUNKOWOŚĆ i  PODATKI   |  POŁOŻNICTWO  |  
RATOWNICTWO MEDYCZNE   |   ZARZĄDZANIE

STUDIA INŻYNIERSKIE:
ENERGETYKA  |  INFORMATYKA  |  LOGISTYKA 
i  TRANSPORT  |  ZARZĄDZANIE i  INŻYNIERIA 
PRODUKCJI 

STUDIA MAGISTERSKIE: 
FINANSE i  ZARZĄDZANIE W  PRZEDSIĘBIORSTWIE   
|  MENADŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ  |  
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE  |  INŻYNIERIA 
PRODUKCJI i  LOGISTYKI   |  PIELĘGNIARSTWO  |  
ZDROWIE PUBLICZNE 

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE: 
FIZJOTERAPIA  |  PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA 
i WCZESNOSZKOLNA     |    PRAWO

Niniejsza informacji nie stanowi oferty w  rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego.

i nauk o zdrowiu, 
3. innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie braku-

jących efektów uczenia się z  zakresu wiedzy, kompetencji 
i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzu-
pełniających efekty uczenia się, wyznaczonych przez wła-
ściwego Dziekana Wydziału, które zostaną określone indy-
widualnie do końca pierwszego semestru studiów.

Od kandydatów do przyjęcia na studia drugiego stopnia wymaga-
ne są następujące dokumenty: 

• kwestionariusz kandydata zawierający ankietę osobową, 
według wzoru określonego przez Uczelnię, 

• aktualną kolorową fotografię kandydata o wymiarach 35 mm 
x 45 mm,

• kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stop-
nia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magi-
sterskich (oryginał do wglądu na Uczelni),

• kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu 
na Uczelni) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia 
w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozo-
stałych studentów wypis z indeksu,

• na kierunku Zdrowie publiczne – zaświadczenie lekarskie 
stwierdzające możliwość podjęcia studiów (skierowanie 
i druk zaświadczenia dostępne na Uczelni),

• na kierunku Pielęgniarstwo – zaświadczenie lekarskie 
stwierdzające możliwość podjęcia studiów (skierowanie 
i druk zaświadczenia dostępne na Uczelni) oraz zaświadcze-
nie z uczelni, z wyliczoną średnią ocen uzyskaną podczas 
odbytych studiów pierwszego stopnia (z  dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku),

• dodatkowo, od osób ubiegających się o przyjęcie na studia 
drugiego stopnia na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrz-
ne, Finanse i  zarządzanie w  przedsiębiorstwie, Inżynieria 
produkcji i logistyki, Menedżer administracji publicznej oraz 
Zdrowie Publiczne, wymagana jest deklaracja o  realizacji 
zajęć uzupełniających efekty uczenia się, wynikająca z kon-
tynuowania studiów drugiego stopnia na kierunku innym niż 
ukończone studia. 

TERMINY REKRUTACJI4
Elektroniczna rejestracja kandydatów: 
OD 30 MAJA DO 2 SIERPNIA 2022 R.

Przyjmowanie dokumentów: 
OD 30 MAJA DO 2 SIERPNIA 2022 R.

Ogłoszenie listy przyjętych: 
5 SIERPNIA 2022 R.


