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UNIWERSYTET        
MIKOŁAJA KOPERNIKA 

W TORUNIU 
 

UCHWAŁA Nr 24 
 

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia 25 lutego 2014 r. 
 

zmieniająca uchwałę Nr 77 Senatu UMK z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 
warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/2015 

 
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) 

 
S e n a t   uchwala , co następuje: 

 
§ 1 

 
W uchwale Nr 77 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 maja 2013 r. 
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 
2014/2015, wprowadza się następujące zmiany: 
 
 

 
1. w załączniku do uchwały w części dotyczącej Wydziału Biologii i Ochrony 

Środowiska po kierunku biotechnologia dodaje się: 
 

NAUCZANIE  PRZYRODY 
Jednostki prowadzące Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 

Wydział Nauk o Ziemi 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 

 
Zasady kwalifikacji   
 
  „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

1.* Biologia albo geografia rozszerzony     p1 = 0,50 
albo podstawowy    p1 = 0,30 

2.** Język obcy nowożytny – część pisemna rozszerzony     p2 = 0,50      
albo podstawowy    p2 = 0,30 

* Kandydat wskazuje przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
** Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
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Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 
W = p1W1 + p2W2, 

gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

biologii albo geografii, 
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

języka obcego,  
p1  przelicznik dla poziomu z biologii albo geografii, 
p2  przelicznik dla poziomu z języka obcego. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych 
przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu 
kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez 
odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagane przedmioty 

1.* Biologia albo geografia albo język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, 
rosyjski)   

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku 
dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę 
wyższą. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

2. w załączniku do uchwały w części dotyczącej Wydziału Chemii po kierunku chemia 
kosmetyczna dodaje się: 

 
 

CHEMIA  KOSMETYCZNA 
Jednostka prowadząca Wydział Chemii 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów niestacjonarne 
Czas trwania studiów 3 lata 

 
Zasady kwalifikacji   
 
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu 

przedmiotu 
Min. pkt 
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1.* 
Biologia albo chemia albo fizyka i 
astronomia albo informatyka albo 
matematyka 

rozszerzony     p1 = 1,00 
albo podstawowy    p1 = 0,60 20 

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
 
Uzyskanie w postępowaniu rekrutacyjnym poniżej 20 punktów jest równoznaczne z 
niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych. 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pWp, 
gdzie: 
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

wymaganego przedmiotu, 
p  przelicznik dla poziomu z wymaganego przedmiotu. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych 
przedmiotów na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu 
kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez 
odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagane przedmioty 
1.* Biologia albo chemia albo fizyka albo matematyka   

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku 
dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę 
wyższą. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

CHEMIA  I  TECHNOLOGIA  ŻYWNOŚCI 
Jednostka prowadząca Wydział Chemii 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Czas trwania studiów 3 lata 

 
Zasady kwalifikacji   
 
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu 

przedmiotu 
Min. pkt 
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1.* 
Biologia albo chemia albo fizyka i 
astronomia albo informatyka albo 
matematyka 

rozszerzony     p1 = 1,00 
albo podstawowy    p1 = 0,60 20 

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
 
Uzyskanie w postępowaniu rekrutacyjnym poniżej 20 punktów jest równoznaczne z 
niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych. 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pWp, 
gdzie: 
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

wymaganego przedmiotu, 
p  przelicznik dla poziomu z wymaganego przedmiotu. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych 
przedmiotów na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu 
kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez 
odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagane przedmioty 
1.* Biologia albo chemia albo fizyka albo matematyka   

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku 
dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę 
wyższą. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

CHEMIA  ŻYWNOŚCI 
Jednostka prowadząca Wydział Chemii 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów niestacjonarne 
Czas trwania studiów 3 lata 

 
Zasady kwalifikacji   
 
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu 

przedmiotu 
Min. pkt 
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1.* 
Biologia albo chemia albo fizyka i 
astronomia albo informatyka albo 
matematyka 

rozszerzony     p1 = 1,00 
albo podstawowy    p1 = 0,60 20 

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
 
Uzyskanie w postepowaniu rekrutacyjnym poniżej 20 punktów jest równoznaczne z 
niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych. 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pWp, 
gdzie: 
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

wymaganego przedmiotu, 
p  przelicznik dla poziomu z wymaganego przedmiotu. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych 
przedmiotów na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu 
kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez 
odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagane przedmioty 
1.* Biologia albo chemia albo fizyka albo matematyka   

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku 
dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę 
wyższą. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 
 
3. w załączniku do uchwały część dotycząca Wydziału Filologicznego otrzymuje 

brzmienie: 
 

FILOLOGIA ANGIELSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 

niestacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
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Zasady kwalifikacji   
 
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

1. Język angielski  część pisemna rozszerzony     p1 = 0,60      

2. Język polski  część pisemna rozszerzony     p2 = 0,40  
albo podstawowy    p2 = 0,25     

 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

 
W = p1W1 + p2W2, 

gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

języka angielskiego, 
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

języka polskiego,  
p1  przelicznik dla poziomu z języka angielskiego, 
p2  przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z języka polskiego 
zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym 
uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 
daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości  
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik  

1. Język angielski p1 = 0,60 

2. Język polski część pisemna   p2 = 0,40  
albo część ustna    p2 = 0,25     

 
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka polskiego wynik postępowania 
kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie egzaminu maturalnego z języka 
angielskiego. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka angielskiego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  
p1  przelicznik dla języka angielskiego, 
p2  przelicznik dla języka polskiego. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
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celująca (6) 100   
 
 

FILOLOGIA BAŁKAŃSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

1.* Język obcy nowożytny  część pisemna 
rozszerzony     p1 = 0,50      
albo podstawowy    p1 = 0,30 

2.  Język polski  część pisemna rozszerzony     p2 = 0,50  
albo podstawowy    p2 = 0,30     

* Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

 
W = p1W1 + p2W2, 

gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

języka obcego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

języka polskiego,  
p1  przelicznik dla poziomu z języka obcego, 
p2  przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych 
przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu 
kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez 
odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 
 
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik  

1. Język polski – część pisemna  p = 0,50 
2. Język obcy nowożytny p = 0,50 

 
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka polskiego wynik postępowania 
kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie egzaminu maturalnego z języka obcego 
nowożytnego. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pW1 + pW2 
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gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego nowożytnego,  
p  przelicznik. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

FILOLOGIA GERMAŃSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

1.* 
Język niemiecki  część pisemna rozszerzony     p1 = 0,50   

albo podstawowy    p1 = 0,30 
albo inny język obcy nowożytny  część 
pisemna 

rozszerzony     p1 = 0,20   
albo podstawowy    p1 = 0,10 

2. ** Język polski  część pisemna albo 
historia albo filozofia 

rozszerzony     p2 = 0,50  
albo podstawowy    p2 = 0,30     

* Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 

** Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

języka niemieckiego albo innego języka obcego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

przedmiotu 2,  
p1  przelicznik dla poziomu z języka niemieckiego albo innego języka obcego, 
p2  przelicznik dla poziomu z przedmiotu 2. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych 
przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu 
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kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez 
odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość. 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 

1.* 
Język niemiecki p1 = 0,50 

albo inny język obcy nowożytny p1 = 0,20 

2. ** Język polski albo historia p2 = 0,50 
* Kandydat wskazuje jeden język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku 
dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę 
wyższą. 
** Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku 
dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę 
wyższą. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pW1 + pW2 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka niemieckiego albo innego języka obcego 

nowożytnego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu 2,  
p1  przelicznik dla języka niemieckiego albo innego języka obcego, 
p2  przelicznik dla przedmiotu 2. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

FILOLOGIA ROSYJSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

1.* Język rosyjski  część pisemna rozszerzony     p1 = 0,50   
albo podstawowy    p1 = 0,30 
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albo inny język obcy nowożytny  część 
pisemna 

rozszerzony     p1 = 0,20   
albo podstawowy    p1 = 0,10 

2. Język polski  część pisemna rozszerzony     p2 = 0,50  
albo podstawowy    p2 = 0,30     

* Kandydat wskazuje jeden język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.  

 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

języka rosyjskiego albo z innego języka obcego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

języka polskiego,  
p1  przelicznik dla poziomu z języka rosyjskiego albo z innego języka obcego, 
p2  przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych 
przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu 
kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez 
odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 

1.* 
Język rosyjski p1 = 0,50 

albo inny język obcy nowożytny p1 = 0,20 

2. Język polski  część pisemna p2 = 0,50 
* Kandydat wskazuje jeden język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.  

 
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka polskiego wynik postępowania 
kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie egzaminu maturalnego z języka obcego 
nowożytnego. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka rosyjskiego albo innego języka obcego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  
p1  przelicznik dla języka rosyjskiego albo innego języka obcego, 
p2  przelicznik dla języka polskiego. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
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celująca (6) 100   
 
 
 

FILOLOGIA ROMAŃSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

1.* 
Język francuski  część pisemna rozszerzony     p1 = 0,60   

albo podstawowy    p1 = 0,50 
albo inny język obcy nowożytny  część 
pisemny 

rozszerzony     p1 = 0,50   
albo podstawowy    p1 = 0,30 

2. Język polski  część pisemna rozszerzony     p2 = 0,40  
albo podstawowy    p2 = 0,30     

* Kandydat wskazuje jeden język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.  

 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

języka francuskiego albo z innego języka obcego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

języka polskiego,  
p1  przelicznik dla poziomu z języka francuskiego albo z innego języka obcego, 
p2  przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych 
przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu 
kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez 
odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości  
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 

1.* 
Język francuski p = 0,50 

albo inny język obcy nowożytny p = 0,20 

2. Język polski  część pisemna p = 0,50 
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* Kandydat wskazuje jeden język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku 
dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę 
wyższą. 
 
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka polskiego wynik postępowania 
kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie egzaminu maturalnego z języka obcego 
nowożytnego. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka francuskiego albo z innego języka 

obcego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  
p  przelicznik. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

FILOLOGIA WŁOSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów  ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

 
Lp. Wymagany przedmiot Przelicznik dla poziomu przedmiotu 
1.* Język obcy nowożytny  część pisemna rozszerzony     p1 = 0,50      

2. Język polski  część pisemna rozszerzony     p2 = 0,50  
albo podstawowy    p2 = 0,30     

* Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

 
W = p1W1 + p2W2, 

gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

języka obcego,  
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W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 
języka polskiego,  

p1  przelicznik dla poziomu z języka obcego, 
p2  przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z języka polskiego 
zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym 
uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 
daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik  

1. Język polski – część pisemna  p = 0,50 
2.* Język obcy nowożytny p = 0,50 

* Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
 
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka polskiego wynik postępowania 
kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie egzaminu maturalnego z języka obcego 
nowożytnego. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pW1 + pW2 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego nowożytnego,  
p  przelicznik. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA 
ŚRÓDZIEMNOMORSKIE 

Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
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Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

1.* Język obcy nowożytny  część pisemna 
rozszerzony     p1 = 0,50      
albo podstawowy    p1 = 0,30 

2.** 

Język polski  część pisemna 
albo język łaciński i kultura antyczna 
albo geografia albo historia albo historia 
sztuki albo filozofia 

rozszerzony     p2 = 0,50  
albo podstawowy    p2 = 0,30     

 * Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
** Kandydat wskazuje przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

 
W = p1W1 + p2W2, 

gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

języka obcego nowożytnego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

przedmiotu 2,  
p1  przelicznik dla poziomu z języka obcego nowożytnego, 
p2  przelicznik dla poziomu z przedmiotu 2. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych 
przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu 
kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez 
odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik  

1. Język polski – część pisemna  p = 0,50 

2.* Język obcy nowożytny albo język łaciński albo geografia albo 
historia albo historia sztuki albo filozofia p = 0,50 

* Kandydat  wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.  

 
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka polskiego wynik postępowania 
kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie egzaminu maturalnego z przedmiotu 2. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pW1 + pW2 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu 2,  
p  przelicznik. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
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bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 

FILOLOGIA  JAPONISTYKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
  

Zasady kwalifikacji   
 
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 
1. Język angielski  część pisemna rozszerzony     p1 = 0,50      
2. Język polski  część pisemna rozszerzony     p2 = 0,45  

3* Matematyka  rozszerzony     p3 = 0,05  
albo podstawowy    p3 = 0,03     

* Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki, wynik postępowania kwalifikacyjnego 
będzie liczony tylko na podstawie wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego i języka polskiego.  

 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2  + p3W3 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

języka angielskiego, 
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

języka polskiego,  
W3  liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

matematyki, 
p1  przelicznik dla poziomu z języka angielskiego, 
p2  przelicznik dla poziomu z języka polskiego, 
p3  przelicznik dla poziomu z matematyki. 
 
 „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Przedmioty Przelicznik  

1. Język angielski  p1 = 0,50 
2. Język polski (część pisemna) p 2 = 0,45 
3.* Matematyka   p 3 = 0,05 

*W przypadku dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat 
wskazuje ocenę wyższą. 

 

Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki, wynik 
postępowania kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie wyniku egzaminu 
maturalnego z języka angielskiego.  

 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 



 16

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka angielskiego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  
W3 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z matematyki. 
p1  przelicznik z języka angielskiego, 
p2  przelicznik z języka polskiego, 
p3  przelicznik z matematyki. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

FILOLOGIA  LINGWISTYKA STOSOWANA 
język francuski z językiem arabskim 

Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

1.* 
Język francuski  część pisemna rozszerzony     p1 = 0,60   

albo podstawowy    p1 = 0,50 
albo inny język obcy nowożytny  część 
pisemna 

rozszerzony     p1 = 0,50   
albo podstawowy    p1 = 0,30 

2. Język polski  część pisemna rozszerzony     p2 = 0,40  
albo podstawowy    p2 = 0,30     

* Kandydat wskazuje jeden język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.  

 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

języka francuskiego albo z innego języka obcego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

języka polskiego,  
p1  przelicznik dla poziomu z języka francuskiego albo z innego języka obcego, 
p2  przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 
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Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych 
przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu 
kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez 
odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości  
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 
1.* Język francuski albo innego języka obcego nowożytnego p = 0,50 

2. Język polski  część pisemna p = 0,50 

* Kandydat wskazuje jeden język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku 
dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę 
wyższą. 
 
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka polskiego wynik postępowania 
kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie egzaminu maturalnego z języka 
francuskiego. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka francuskiego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego, 
p  przelicznik. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

FILOLOGIA  LINGWISTYKA STOSOWANA 
język włoski z językiem hiszpańskim 

Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
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Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

1. Język obcy nowożytny  część pisemna rozszerzony     p1 = 0,50     

2. Język polski  część pisemna rozszerzony     p2 = 0,50  
albo podstawowy    p2 = 0,30     

 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

języka obcego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

języka polskiego,  
p1  przelicznik dla poziomu z języka obcego, 
p2  przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z języka polskiego 
zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym 
uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 
daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości  
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 
1.* Język obcy nowożytny p = 0,50 

2. Język polski  część pisemna p = 0,50 
* Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku dwóch 
różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą. 

 
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka polskiego, wynik postępowania 
kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie wyniku egzaminu maturalnego z języka 
obcego nowożytnego.  
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pW1 + pW2, 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  
p  przelicznik. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
Dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
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celująca (6) 100   
 
 

FILOLOGIA  LINGWISTYKA STOSOWANA 
język francuski z językiem hiszpańskim 

Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

1.* Język francuski albo inny język obcy 
nowożytny  część pisemna 

rozszerzony     p1 = 0,50   
albo podstawowy    p1 = 0,30 

2. Język polski  część pisemna rozszerzony     p2 = 0,50  
albo podstawowy    p2 = 0,30     

* Kandydat wskazuje jeden język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.  

 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

języka francuskiego albo z innego języka obcego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

języka polskiego,  
p1  przelicznik dla poziomu z języka francuskiego albo z innego języka obcego, 
p2  przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych 
przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu 
kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez 
odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości  
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 
1.* Język obcy nowożytny p = 0,50 

2. Język polski  część pisemna p = 0,50 
* Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku dwóch 
różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą. 

 
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka polskiego wynik postępowania 
kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie egzaminu maturalnego z języka obcego 
nowożytnego. 
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Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pW1 + pW2, 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  
p  przelicznik. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
Dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

KOMPARATYSTYKA LITERACKO-KULTUROWA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

1.* 

Historia albo język polski (część pisemna) 
albo język łaciński i kultura antyczna albo 
filozofia albo historia sztuki albo historia 
muzyki albo WOS albo geografia 

rozszerzony     p1 = 0,50  
albo podstawowy    p1 = 0,25     

2. ** Język obcy nowożytny (część pisemna)  rozszerzony     p2 = 0,50      
albo podstawowy    p2 = 0,25 

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji 
** Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

przedmiotu 1,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

języka obcego,  
p1  przelicznik dla poziomu z przedmiotu 1, 
p2  przelicznik dla poziomu z języka obcego. 
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Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych 
przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu 
kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez 
odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik  

1.* 
Historia albo język polski (część pisemna) albo język łaciński i 
kultura antyczna albo filozofia albo historia sztuki albo historia 
muzyki albo WOS albo geografia 

p = 0,50 

2.** Język obcy nowożytny  p = 0,50 
*   Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji 

** Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku dwóch 
różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą. 

 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pW1 + pW2 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu 1,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego nowożytnego,  
p  przelicznik. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

FILOLOGIA POLSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 

Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

 
Lp. Wymagany przedmiot Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

1.  Język polski  część pisemna rozszerzony     p = 1,00  
albo podstawowy    p = 0,50     

 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 
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W = pWp, 
gdzie: 
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

języka polskiego,  
p  przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z języka polskiego 
zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym 
uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 
daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości  
 
Lp. Wymagane przedmioty 

1. Język polski – część pisemna 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

FILOLOGIA POLSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów niestacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 
 
 

KULTUROZNAWSTWO 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil kształcenia ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

 
Lp. Wymagany przedmiot Przelicznik dla poziomu przedmiotu 
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1. 

Język polski (część pisemna) albo język 
obcy nowożytny (część pisemna) albo 
język łaciński i kultura antyczna  albo 
historia sztuki albo historia albo WOS 
albo filozofia albo matematyka 

rozszerzony     p = 1,00  
albo podstawowy    p = 0,50     

 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pWp, 
gdzie: 
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

wybranego przedmiotu,  
p  przelicznik dla poziomu przedmiotu. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wybranego przedmiotu 
zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym 
uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 
daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości  
 
Lp. Wymagane przedmioty 

1.* Język polski albo język obcy nowożytny albo język łaciński i kultura antyczna  albo 
historia sztuki albo historia albo WOS albo matematyka 

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku dwóch 
różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

Studia II stopnia 
 

FILOLOGIA ANGIELSKA 
Specjalność język-kultura-literatura 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 2 lata 
 
 
Wymagania wstępne  
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 
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1. tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii angielskiej; 
2. tytuł licencjata lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi filologia 
angielska. 

 
Zasady kwalifikacji   
 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na 

podstawie  konkursu ocen ze studiów i rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa 
kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim i stanowi sprawdzian ogólnego poziomu 
językowego oraz przygotowania do napisania pracy magisterskiej i oceniana jest na 
punkty w skali 0-100.  

 
Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez 
uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych z egzaminów i zaliczeń na studiach 
pierwszego stopnia. 
 
Lp. Elementy postępowania kwalifikacyjnego przelicznik  
1. Konkurs ocen ze studiów (35Wo-75) po = 0,5 

2. Rozmowa kwalifikacyjna (Wr) pr = 0,5 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem i podawany w 
skali do 100 pkt.: 

W= po (35Wo-75)+ prWr 
 
gdzie: 
Wo - dla absolwentów studiów I stopnia kończących się pracą dyplomową i egzaminem 
dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 Przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 
zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,2 
W3 – ocena pracy dyplomowej 0,2 
 
- dla absolwentów studiów I stopnia kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 Przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 
zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 
 

Wr  liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, 

po  przelicznik dla konkursu ocen ze studiów, 

pr  przelicznik dla rozmowy kwalifikacyjnej. 

 
Uzyskanie poniżej 40 punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań 
kwalifikacyjnych. 
 
 Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na 

podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. 
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FILOLOGIA ANGIELSKA 
Specjalność edytorstwo tekstów anglojęzycznych 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 2 lata 
 
Wymagania wstępne  
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 

1. tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii angielskiej; 
2. tytuł licencjata lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi filologia 
angielska. 
Kandydaci powinni posiadać umiejętności językowe na poziomie C1, szczególnie w 
odniesieniu do struktur gramatycznych i leksykalnych stosowanych w języku pisanym. 

 
Zasady kwalifikacji   
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie  wyników testu, który stanowi sprawdzian 
umiejętności językowych w zakresie struktur gramatycznych i słownictwa stosowanych w 
tekstach pisanych na poziomie C1. Celem testu jest weryfikacja znajomości języka kandydata 
w piśmie gwarantującym umiejętność redakcji tekstów anglojęzycznych o różnych rejestrach 
i stylach. Test będzie obejmować następujące zadania: poprawa błędów, transformacje ze 
słowem kluczowym, cloze.  
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego oceniany jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 40 
punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych. 
 
 

FILOLOGIA ANGIELSKA 
Specjalność filologia angielska – translatoryka 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 2 lata 
 
Wymagania wstępne  
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 
1. tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii angielskiej  
2. tytuł licencjata lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi filologia 

angielska 
3. tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku (w tym przypadku 

konieczne jest udokumentowanie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 według 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). 

 
Zasady kwalifikacji   
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie  wyników testu tłumaczeniowego.  
Test stanowi sprawdzian ogólnego poziomu językowego kandydatów. Celem testu 
tłumaczeniowego jest weryfikacja praktycznej znajomości języka kandydata na poziomie 
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gwarantującym nie tylko rozumienie i poprawność gramatyczną, ale też umiejętność 
interpretacji tekstu, znajomość rejestrów językowych, różnego rodzaju słownictwa 
wykraczającego poza podstawowy program studiów, znajomości elementów kulturowych 
istotnych dla przekładu odpowiedniej jakości. 
Test polegać będzie na tłumaczeniu zdań i krótkich fragmentów tekstu. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego oceniany jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 40 
punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych. 
 

FILOLOGIA ANGIELSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów niestacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 2 lata 
 
Wymagania wstępne  
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 
1. tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii angielskiej; 
2. tytuł licencjata lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi filologia 

angielska. 
 
Zasady kwalifikacji 
 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów, kwalifikowani są na 

podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do 
dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach 
uzyskanych z egzaminów i zaliczeń na studiach pierwszego stopnia. 
 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego liczony jest zgodnie ze wzorem: 
W = 35 Wo-75 

gdzie Wo: 
- dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym 
oblicza się: 

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 
zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,2 
W3 – ocena pracy dyplomowej  0,2 
 
- dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 
zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 
 

 Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na 
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. 
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FILOLOGIA BAŁKAŃSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 2 lata 
 
Wymagania wstępne  
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub 
równoważny dowolnego kierunku lub makrokierunku.  
Na specjalizację kulturoznawczą będą przyjmowani absolwenci wszystkich studiów 
licencjackich i magisterskich (nawet bez znajomości języków bałkańskich). Na specjalizację 
translatologiczną będą przyjmowani tylko absolwenci studiów licencjackich z zakresu 
filologii bałkańskiej albo absolwenci innych kierunków studiów, którzy znają co najmniej 
jeden z języków bałkańskich (albański, bułgarski lub serbski) w stopniu odpowiadającym co 
najmniej poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy. 
 
Zasady kwalifikacji 
 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów, kwalifikowani są na 

podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do 
dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach 
uzyskanych z egzaminów i zaliczeń na studiach pierwszego stopnia. 
 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego liczony jest zgodnie ze wzorem: 
W = 35 Wo-75 

gdzie Wo: 
- dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym 
oblicza się: 

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 
zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,2 
W3 – ocena pracy dyplomowej  0,2 
 
- dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 
zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 
 

 Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na 
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. 

 
 

FILOLOGIA GERMAŃSKA 
Specjalność filologia germańska – translatoryka 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
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Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 2 lata 
 
Wymagania wstępne  
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 
1. tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii germańskiej; 
2. tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku z obszaru nauk 

humanistycznych lub społecznych, o ile kandydat ma podstawową wiedzę z zakresu 
językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa krajów niemieckiego obszaru 
językowego i opanował język niemiecki w stopniu odpowiadającym poziomowi B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy. 

 
Zasady kwalifikacji 
 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów, kwalifikowani są na 

podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do 
dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach 
uzyskanych z egzaminów i zaliczeń na studiach pierwszego stopnia. 
 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego liczony jest zgodnie ze wzorem: 
W = 35 Wo-75 

gdzie Wo: 
- dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym 
oblicza się: 

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 
zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,2 
W3 – ocena pracy dyplomowej  0,2 
 
- dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 
zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 
 

 Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na 
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. 

 
 

FILOLOGIA GERMAŃSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów niestacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 2 lata 
 
Wymagania wstępne  
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 
1. tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii germańskiej;  
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2. tytuł licencjata lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi filologia 
germańska. 

 
Zasady kwalifikacji 
 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na 

podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do 
dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach 
uzyskanych z egzaminów i zaliczeń na studiach pierwszego stopnia. 
 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego liczony jest zgodnie ze wzorem: 
W = 35 Wo-75 

 
gdzie Wo: 
- dla absolwentów studiów I stopnia kończących się pracą dyplomową i egzaminem 
dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 
zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego  0,2 
W3 – ocena pracy dyplomowej 0,2 
 
- dla absolwentów studiów I stopnia kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 
zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 
 
 

 Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na 
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. 

 
 

FILOLOGIA KLASYCZNA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 2 lata 
 
Wymagania wstępne  
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł   
licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku z obszaru nauk   
humanistycznych lub społecznych. 
 
Zasady kwalifikacji: 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 
Kandydaci, którzy nie posiadają udokumentowanej znajomości języka   
łacińskiego i starogreckiego zobowiązani są (w ramach dodatkowych 30   
ECTS) do uczęszczania na zajęcia z wymienionych języków z I rokiem   
filologii klasycznej studiów I stopnia i zdania egzaminu. 
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FILOLOGIA ROMAŃSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 

niestacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 2 lata 
 
Wymagania wstępne 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 

1. tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii romańskiej; 
2. tytuł licencjata lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi filologia 

romańska; 
3. tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku (w tym przypadku 

konieczne jest udokumentowanie znajomości języka francuskiego co najmniej na 
poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady 
Europy). 

 
Zasady kwalifikacji 
 

 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na 
podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do 
dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o 
ocenach z egzaminów i zaliczeń uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. 

 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem i podawany w 
skali do 100 pkt.: 

W= 35Wo-75 
gdzie Wo: 
- dla absolwentów studiów I stopnia kończących się pracą dyplomową i egzaminem 
dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 
zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,2 
W3 – ocena pracy dyplomowej  0,2 
 
- dla absolwentów studiów I stopnia kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 
zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 
 
 Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na 

podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. 
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FILOLOGIA ROSYJSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 2 lata 
 
Wymagania wstępne 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub 
równoważny kierunku humanistycznego lub makrokierunku, w skład którego wchodzi 
kierunek humanistyczny oraz posiadają znajomość języka rosyjskiego w stopniu 
odpowiadającym poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy.” 
 
Zasady kwalifikacji 
 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na 

podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do 
dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach 
uzyskanych z egzaminów i zaliczeń na studiach pierwszego stopnia. 
 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego liczony jest zgodnie ze wzorem: 
W = 35 Wo-75 

 
gdzie Wo: 
- dla absolwentów studiów I stopnia kończących się pracą dyplomową i egzaminem 
dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 
zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego  0,2 
W3 – ocena pracy dyplomowej 0,2 
 
- dla absolwentów studiów I stopnia kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 
zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 
 

 Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na 
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. 

 

FILOLOGIA POLSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania studiów 2 lata  
 
Wymagania wstępne 
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O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub 
równoważny dowolnego kierunku z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych. 
 
Zasady kwalifikacji 
 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na 

podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do 
dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach z 
egzaminów i zaliczeń uzyskanych na studiach. 

 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem i podawany w 
skali do 100 pkt.: 

W= 35Wo-75 
gdzie Wo: 
- dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym 
oblicza się: 

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 
zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,2 
W3 – ocena pracy dyplomowej  0,2 
 
- dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 
zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 
 
 Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na 

podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. 
 
 

FILOLOGIA POLSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów niestacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania studiów 2 lata 
 
Wymagania wstępne 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub 
równoważny dowolnego kierunku z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych. 
 
Zasady kwalifikacji 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 
 
 

KULTUROZNAWSTWO 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
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Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania studiów 2 lata 
 
Wymagania wstępne 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra 
lub równoważny dowolnego kierunku lub makrokierunku. 
 
Zasady kwalifikacji 
 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na 

podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do 
dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach z 
egzaminów i zaliczeń uzyskanych na studiach. 

 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem i podawany w 
skali do 100 pkt.: 

W= 35Wo-75 
gdzie Wo: 
- dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym 
oblicza się: 

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 
zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,2 
W3 – ocena pracy dyplomowej  0,2 
 
- dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 
zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 
 
 Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na 

podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. 
 

 
4. W załączniku do uchwały w części dotyczącej Wydziału Nauk Ekonomicznych i 

Zarządzania po kierunku finanse i rachunkowość dodaje się: 
 
 

STUDIA  MENEDŻERSKO-FINANSOWE 
Jednostka prowadząca Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów niestacjonarne 
Czas trwania studiów 3 lata 

 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 
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5. W załączniku do uchwały w części dotyczącej Wydziału Nauk o Ziemi wprowadza się 
następujące kierunki: 
 

 

NAUCZANIE  PRZYRODY 
Jednostki prowadzące Wydział Nauk o Ziemi 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 

 
Zasady kwalifikacji   
 
  „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

1.* Biologia albo geografia rozszerzony     p1 = 0,50 
albo podstawowy    p1 = 0,30 

2.** Język obcy nowożytny – część pisemna rozszerzony     p2 = 0,50      
albo podstawowy    p2 = 0,30 

* Kandydat wskazuje przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
** Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

biologii albo geografii, 
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

języka obcego,  
p1  przelicznik dla poziomu z biologii albo geografii, 
p2  przelicznik dla poziomu z języka obcego. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych 
przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu 
kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez 
odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagane przedmioty 

1.* Biologia albo geografia albo język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, 
rosyjski)   

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku 
dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę 
wyższą. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
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Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 

dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

TURYSTYKA  I  REKREACJA 
Jednostka prowadząca Wydział Nauk o Ziemi 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji   
 
  „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

1.* 

Geografia albo matematyka albo historia 
albo historia muzyki albo historia sztuki 
albo filozofia albo wiedza o 
społeczeństwie albo wiedza o tańcu albo 
język łaciński i kultura antyczna albo 
biologia albo informatyka 

rozszerzony     p1 = 0,50 
albo podstawowy    p1 = 0,30 

2.** Język obcy nowożytny – część pisemna rozszerzony     p2 = 0,50      
albo podstawowy    p2 = 0,30 

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
** Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

przedmiotu 1, 
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

języka obcego,  
p1  przelicznik dla poziomu z przedmiotu 1, 
p2  przelicznik dla poziomu z języka obcego. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych 
przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu 
kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez 
odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 
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Lp. Wymagane przedmioty 

1.* Biologia albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie albo język obcy 
nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) 

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku 
dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę 
wyższą. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 
6. W załączniku do uchwały w części dotyczącej Wydziału Farmaceutycznego wprowadza 

się następujące zmiany: 
 

1) w części dotyczącej studiów drugiego stopnia kierunek kosmetologia skreśla się zapis 
„niestacjonarne (zaoczne)”   

2) dodaje się  zapis  dotyczący zasad kwalifikacji na studia niestacjonarne (zaoczne) 
drugiego stopnia dla kierunku kosmetologia, który otrzymuje brzmienie: 

KOSMETOLOGIA 
Jednostka prowadząca Wydział Farmaceutyczny 

Collegium Medicum w Bydgoszczy 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów 
Profil studiów 

niestacjonarne (zaoczne) 
praktyczny 

Czas trwania studiów 2 lata 
 
Wymagania wstępne 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata kierunku 
kosmetologia lub kierunku zdrowie publiczne specjalność kosmetologia lub innego kierunku, 
program którego w co najmniej 60% jest zgodny z programem nauczania kierunku 
kosmetologia studia I stopnia. Ocena zgodności programów kształcenia jest dokonywania 
przez Dziekana Wydziału Farmaceutycznego lub Komisję Programową Wydziału 
Farmaceutycznego. 
 
 
Zasady kwalifikacji 
 
 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom kwalifikowani są na podstawie konkursu 

dyplomów  
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Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco: 
 

Ocena Punkty za ocenę 
dostateczny (3) 40 
dostateczny + (3+) 55 
dobry (4) 70 
dobry + (4+) 85 
bardzo dobry (5) 100 

 
Przy rozszerzonej skali ocen – ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość 
punktową 100. 
 
 Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na 

podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. Zakres 
rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje przedmioty kierunkowe studiów I stopnia na kierunku 
kosmetologia albo kierunku zdrowie publiczne o specjalności kosmetologia. 

 
 
7. W załączniku do uchwały w części dotyczącej Wydziału Lekarskiego wprowadza się 

następujące kierunki: 
 
 

OPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMETRII 
Jednostka prowadząca Wydział Lekarski 

Collegium Medicum w Bydgoszczy 
Poziom studiów studia pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 

niestacjonarne 
Profil studiów                    
Czas trwania studiów 

ogólnoakademicki 
3 lata 

 
 
Zasady kwalifikacji: 
 

 „nowa matura” - konkurs świadectw dojrzałości 

Lp. Wymagany przedmiot Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

1.* Biologia albo chemia albo fizyka i astronomia 
albo matematyka 

rozszerzony                 - p= 1,00  
albo podstawowy          - p= 0,60     

* W procesie kwalifikacji uwzględniany jest przedmiot, który po przemnożeniu przez 
odpowiedni przelicznik dla poziomu daje najwyższą wartość. 

 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

                                                                  W = pWp, 
gdzie: 
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 
biologii albo chemii albo fizyki i astronomii albo matematyki 
p - przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki i 
astronomii albo matematyki  
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 „stara matura”-  konkurs świadectw dojrzałości    

Wymagany przedmiot 
Biologia albo chemia albo fizyka i astronomia albo matematyka  

 
W procesie kwalifikacji uwzględniany jest przedmiot, który po przeliczeniu na punkty daje 
najwyższą wartość. 
  
   Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 

dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 

celująca (6) 100    

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA* 
Jednostka prowadząca Wydział Lekarski 

Collegium Medicum w Bydgoszczy 
Poziom studiów 
Forma studiów                      

studia pierwszego stopnia 
stacjonarne 

Profil studiów                    
Czas trwania studiów 

ogólnoakademicki 
3,5 roku 

*Nabór będzie  przeprowadzony jeżeli studia zostaną uruchomione. 
 
Zasady kwalifikacji: 
 „nowa matura” - konkurs świadectw dojrzałości  

Lp. Wymagany przedmiot Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

1.* Biologia albo chemia albo fizyka i astronomia 
albo matematyka 

rozszerzony                 - p= 1,00  
albo podstawowy          - p= 0,60     

* W procesie kwalifikacji uwzględniany jest przedmiot, który po przemnożeniu przez 
odpowiedni przelicznik dla poziomu daje najwyższą wartość. 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 
                                                                  W = pWp, 

gdzie: 
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 
biologii albo chemii albo fizyki i astronomii albo matematyki 
p - przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki i 
astronomii albo matematyki  

 

 „stara matura”-  konkurs świadectw dojrzałości    

Wymagany przedmiot 
Biologia albo chemia albo fizyka i astronomia albo matematyka  
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W procesie kwalifikacji uwzględniany jest przedmiot, który po przeliczeniu na punkty daje 
najwyższą wartość. 
  
   Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 

dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 

celująca (6) 100    
 

8. W załączniku do uchwały w części dotyczącej Wydziału Nauk o Zdrowiu wprowadza 
się następujące zmiany: 

 
1) w zasadach kwalifikacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia dla osób z tzw. 

„nową maturą” na podane kierunki dodaje się przedmioty: 
 dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, 

elektroradiologia – matematyka albo geografia albo informatyka; 
 audiofonologia  - matematyka albo geografia albo informatyka albo język 

polski; 
 zdrowie publiczne -  informatyka albo historia; 

  
2) w zasadach kwalifikacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia dla osób z tzw. 

„nową maturą” na podane kierunki dodaje się przedmioty: 
 dietetyka, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, elektroradiologia, 

audiofonologia –  informatyka albo geografia; 
 zdrowie publiczne – informatyka albo historia. 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2014 r. 
 

Przewodniczący Senatu 
 
 
 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn 
R e k t o r 

 


