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UJK to szczególne miejsce na mapie regionu świętokrzyskiego. 
Jedyne oferujące uniwersytecką jakość kształcenia na pozio-
mie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i  po-
dyplomowych. Prowadzimy badania naukowe i uczymy blisko 
13 tysięcy studentów, promując twórcze myślenie nie tylko w na-
ukach humanistycznych i społecznych, ale też matematycznych, 
przyrodniczych, naukach o  zdrowiu, muzycznych, sztukach 
pięknych, poszerzając co roku swoją ofertę kształcenia o nowe 
kierunki. Kreujemy wśród studentów postawy liderów, którzy po-
trafi ą odnaleźć się w różnych sferach życia społecznego, nauko-
wego, kulturalnego, tworząc niepowtarzalny potencjał nowego 
pokolenia twórczych ludzi. Nowoczesne podejście, świeże spoj-
rzenie i energia do podejmowania odważnych działań są wpi-
sane w nasze nauczanie pod marką UJK. Wiemy, że wiedza, kre-
atywność, otwartość w  postaci kompetentnej kadry naukowej 
są wartością nadrzędną, dlatego adresatami naszych inicjatyw 
są nie tylko znaczące instytucje i wielcy pracodawcy, ale również 
rozpoczynający swoją przygodę życia młodzi naukowcy. Jeste-
śmy, żeby pomóc wszystkim, którzy szukają swojego miejsca 
w nauce. Zapraszamy, dołącz do nich i Ty!

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak

�� Od Rektora

3



Jesteśmy wyjątkowym miejscem, w  którym stykają się 
ze sobą tradycja i  nowoczesność. Tradycję stanowi dorobek 
ponad 45 lat pracy naukowej i  dydaktycznej, ugruntowana 
pozycja ośrodka akademickiego i  kulturotwórczego, kuźnia 
kadr i talentów, a także wyspecjalizowane w pracach badaw-
czych pracownie i laboratoria oraz unikatowe kierunki i spe-
cjalności.

Uczestniczymy aktywnie w  rozwoju Kielc i  regionu święto-
krzyskiego, stanowiąc centrum kompetencji i wiedzy. Nasze 
osiągnięcia związane są z kształceniem pobudzającym do po-
szukiwania niestandardowych rozwiązań w różnych dziedzi-
nach nauk, również tych o charakterze interdyscyplinarnym. 
Podnosimy poziom i efektywność badań naukowych podej-
mując aktywną współpracę międzynarodową, ściśle współ-
działamy z lokalną gospodarką, stawiając na otwartość w no-
wych technologiach. Doskonalimy się wzmacniając potencjał 
dydaktyczny i rozbudowując infrastrukturę akademicką. Nasz 
kierunek działań wyznaczają liczni partnerzy projektów ba-
dawczych m.in. Kielecki Park Technologiczny, Regionalne 
Centrum Naukowo-Technologiczne i  inne fi rmy wdrażające 
w życie nasz kapitał naukowy. 

�� UJK – centrum wiedzy i kompetencji

www.ujk.edu.pl
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Wykorzystując ciągle udoskonalane metody dydaktyczne 
kształcimy na studiach licencjackich, magisterskich, dokto-
ranckich i podyplomowych. W  ramach 7 wydziałów propo-
nujemy 40 kierunków studiów oraz ponad 200 specjalności. 
Posiadamy trzy uprawnienia do nadawania stopnia doktora 
habilitowanego (historia, fi zyka, nauki o zdrowiu) i jedenaście 
uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora (histo-
ria, językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, sztuki 
piękne, nauki o polityce, biologia, geografi a, fi zyka, chemia, 
nauki o  zdrowiu). Zapewniamy studentom praktyczną wie-
dzę, budując pożądane kwalifi kacje i  kompetencje zgodne 
z wymogami współczesnego rynku pracy.

�� Nauka dla przyszłości

www.ujk.edu.pl
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Wiemy, że najważniejszym zasobem każdej uczelni jest kadra 
akademicka, ucząca i prowadząca badania. Dlatego jesteśmy 
miejscem twórczej pracy blisko 900 nauczycieli akademickich, 
w tym 243 z tytułem naukowym profesora lub doktora habi-
litowanego oraz 442 doktorów. Biorą oni udział w krajowych 
i międzynarodowych programach badawczych, podejmując 
bezpośrednią współpracę z jednostkami gospodarczymi i ad-
ministracyjnymi w kraju i za granicą, będąc autorami artyku-
łów, monografi i, opracowań słownikowych i encyklopedycz-
nych, poradników zawodowych i  skryptów dydaktycznych 
o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Badania naukowe 
prowadzimy w dziesiątkach dyscyplin naukowych w ramach 
siedmiu wydziałów oraz dwudziestu trzech instytutów. Wy-
soką jakość kształcenia potwierdzają akredytacje kierunków 
studiów przyznawane przez Polską Komisję Akredytacyjną.

�� Jakość kształcenia

www.ujk.edu.pl
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Wsłuchujemy się w  potrzeby regionu świętokrzyskiego, two-
rząc specjalistyczną infrastrukturę akademicką wraz z nowym 
kampusem uniwersyteckim. Dzięki realizowanym projektom 
Funduszów Strukturalnych Unii Europejskiej o  łącznej warto-
ści 321,3 mln zł udało nam się wzbogacić naszą bazę o nowe 
laboratoria, pracownie i  budynki: Wydziału Matematyczno-
-Przyrodniczego, Biblioteki Głównej i  Uniwersyteckiego Cen-
trum Danych, Centrum Języków Obcych, Centrum Edukacji 
Artystycznej, Centrum Przedsiębiorczości i  Biznesu, Wydziału 
Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Centrum Rehabilitacji i Spor-
tu. Zrealizowaliśmy także jedno z największych zadań rozbudo-
wy infrastruktury teleinformatycznej spośród polskich uczelni. 
Polegało ono na wyposażeniu Uniwersytetu w odpowiedniej 
klasy platformę sprzętową i  oprogramowanie zapewniające 
szybkie gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie zasobów 
informacyjnych oraz administrowanie tymi zasobami za pomo-
cą centralnych aplikacji zarządzających.

�� Nowoczesna baza naukowa i edukacyjna

www.ujk.edu.pl
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�� Wydział Humanistyczny

Kontakt

ul. Świętokrzyska 21 D

25-406 Kielce

tel. 48 41 349 68 90

fax 48 41 349 71 08

e-mail: whum@ujk.edu.pl

Struktura

• Instytut Dziennikarstwa i Informacji

• Instytut Filologii Polskiej

• Instytut Filologii Obcych

• Instytut Historii

www.ujk.edu.pl/whum

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

 �  Filologia
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• fi lologia angielska tłumaczeniowa
• fi lologia angielska z językiem biznesu
• fi lologia angielska nauczycielska
• fi lologia germańska tłumaczeniowa
• fi lologia germańska z językiem biznesu
• fi lologia germańska z międzynarodową komunikacją 

turystyczną
• fi lologia germańska nauczycielska
• fi lologia rosyjska tłumaczeniowa
• fi lologia rosyjska z językiem biznesu
• fi lologia rosyjska nauczycielska
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• fi lologia angielska z translatoryką
• fi lologia angielska z językiem biznesu i mediów
• fi lologia angielska nauczycielska
• fi lologia rosyjska z translatoryką
• fi lologia rosyjska z językiem biznesu i turystyki
• fi lologia rosyjska nauczycielska

fi lologia germańska tłumaczeniowa
fi lologia germańska z komunikacją społeczną 

 �  Filologia polska
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• fi lologia polska z komunikacją medialną
• fi lologia polska z językiem angielskim
• redakcyjno-wydawnicza
• fi lologia polska z logopedią
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• fi lologia polska specjalizacja nauczycielska z elementami 

neurodydaktyki
• fi lologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku
• menedżer kultury
• media i reklama
• fi lologia polskaspecjalizacja nauczycielska z logopedią
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 �  Europejskie Studia Kulturowe
studia I stopnia stacjonarne
• kreowanie mediosfery
• dialog kultur

 �  Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• dziennikarstwo nowych mediów
• realizacja radiowo-telewizyjna
• wizerunek, promocja i reklama
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• dziennikarstwo prasowe
• dziennikarstwo radiowe
• dziennikarstwo internetowe

 �  Informacja w przestrzeni publicznej
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• e-publikacje
• broker informacji
• informacja w edukacji i kulturze
• terapia przez media

 �  Lingwistyka stosowana
studia I stopnia stacjonarne

 �  Historia
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• historia i kultura krajów obszaru anglojęzycznego
• dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja
• specjalizacja nauczycielska
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• historia kultury i zarządzanie jej dobrami
• edytorstwo naukowe
• specjalizacja nauczycielska

 �  Militarystyka historyczna
studia I stopnia stacjonarne
• bezpieczeństwo militarne we współczesnym świecie
• wojskowe dziedzictwo kulturowe

 �  Organizacja turystyki historycznej
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• turystyka krajów europejskich i śródziemnomorskich
• krajoznawstwo
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�� Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Kontakt

ul. Świętokrzyska 15

25-406 Kielce

tel. 48 41 349 62 30

fax 48 41 349 62 33

e-mail: wmp@ujk.edu.pl

Struktura

Instytut Matematyki

Instytut Fizyki

Instytut Biologii

Instytut Chemii

Instytut Geografi i

Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska

www.ujk.edu.pl/wmp

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

 �  Biologia
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• biologia ogólna
• biologia medyczna z elementami diagnostyki
• ekologia i zarządzanie zasobami przyrody
• biologia z elementami leśnictwa
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• biologia środowiskowa
• biologia medyczna z elementami diagnostyki
• ekologia i zarządzanie zasobami przyrody
• specjalizacja nauczycielska

 �  Biotechnologia
studia I stopnia stacjonarne
studia II stopnia stacjonarne

 �  Chemia
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• analiza chemiczna
• chemia techniczna
• chemia kosmetyczna
• analityka środowiska
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• analiza chemiczna
• analityka środowiska
• chemia kosmetyczna
• chemia techniczna

 �  Fizyka
studia I stopnia stacjonarne
• fi zyka medyczna
• fi zyka z informatyką
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studia II stopnia stacjonarne
• fi zyka medyczna
• fi zyka z informatyką

 �  Fizyka techniczna (inż.)
studia I stopnia inżynierskie stacjonarne 
i niestacjonarne
• elektroradiologia
• fi zyka medyczna
• nanotechnologie

 �  Informatyka (inż.)
studia I stopnia inżynierskie stacjonarne 
i niestacjonarne
• teleinformatyka
• technologie informatyczne

 �  Geografi a
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• geografi a ogólna
• geografi a z przyrodą
• geografi a z turystyką
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• geografi a z turystyką
• geografi a z gospodarką przestrzenną
• geografi a ogólna
• specjalizacja nauczycielska
• geografi a stosowana

 �  Turystyka i rekreacja
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• turystyka wiejska
• organizacja i obsługa ruchu turystycznego
• hotelarstwo
• turystyka zdrowotna
• geoturystyka

 �  Matematyka
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• nauczanie matematyki
• zastosowania matematyki
• analiza danych
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• nauczanie matematyki
• zastosowania matematyki

 �  Ochrona środowiska
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• zarządzanie środowiskowe
• rekultywacja terenów poprzemysłowych
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• monitoring środowiska
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�� Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

KONTAKT

al. IX Wieków Kielc 19

25-317 Kielce

tel. 48 41 349 69 09

fax 48 41 349 69 16

e-mail: wnoz_dz@ujk.edu.pl

Struktura

• Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

• Instytut Fizjoterapii

• Instytut Zdrowia Publicznego

• Instytut Nauk Medycznych

www.wnoz.ujk.edu.pl

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

 � Fizjoterapia
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 �  Pielęgniarstwo
studia I stopnia stacjonarne
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 �  Położnictwo
studia I stopnia stacjonarne
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
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 �  Ratownictwo medyczne
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 �  Zdrowie publiczne
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• epidemiologia z biostatystyką
• opieka domowa nad dzieckiem i osobami w podeszłym 

wieku
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• epidemiologia z biostatystyką
• opieka domowa nad dzieckiem i osobami w podeszłym 

wieku
• organizacja działań ratowniczych w zagrożeniach cywili-

zacyjnych i społecznościach

 �  Kierunek lekarski
studia jednolite magisterskie stacjonarne 
i niestacjonarne

 �  Kosmetologia
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 �  Wychowanie fi zyczne
studia pierwszego stopnia stacjonarne 
i niestacjonarne
• odnowa biologiczna
• gimnastyka korekcyjna (reedukacja posturalna)
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KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

 �  Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
studia I stopnia stacjonarne
• edukacja muzyczna
• dyrygowanie i prowadzenie zespołów
studia II stopnia stacjonarne
• prowadzenie zespołów muzycznych
• muzyka kościelna
• śpiew estradowy

 �   Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
studia I stopnia stacjonarne
• nowe media
• grafi ka projektowa i reklama
• media malarskie
studia II stopnia stacjonarne
• nowe media
• grafi ka projektowa i reklama
• media malarskie

Kontakt

ul. Krakowska 11

25-029 Kielce

tel. 48 41 349 67 12

fax 48 41 349 67 13

e-mail: dziekan.wpia@ujk.edu.pl

Struktura

• Instytut Edukacji Szkolnej

• Instytut Pedagogiki i Psychologii

• Instytut Edukacji Muzycznej

• Instytut Sztuk Pięknych

www.wpia.ujk.edu.pl/wped/

�� Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
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 �  Praca socjalna
studia I stopnia stacjonarne
• praca socjalna z rodziną
• praca socjalna z osobą niepełnosprawną i zależną
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• praca socjalna z rodziną
• praca socjalna w instytucjach pomocowych

 �  Wzornictwo
studia I stopnia stacjonarne
• komunikacja wizualna
• projektowanie produktu

 �  Kryminologia stosowana*

studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 
• diagnostyka kryminologiczna
• kryminologia ekologiczna 

 �  Psychologia*

studia jednolite magisterskie stacjonarne 
i niestacjonarne
• psychologia działalności społecznej i zawodowej człowieka 
• psychologia kliniczna
• psychologia wspierania rozwoju w cyklu życia człowieka

* Od 2016 r. pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW.

 �  Pedagogika
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• resocjalizacja i profi laktyka społeczna
• edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem 

języka angielskiego
• edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem 

języka rosyjskiego
• edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią 

pedagogiczną
• edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyką 

korekcyjno-kompensacyjną
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
• doradztwo zawodowe i personalne
• psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna
• gerontopedagogika z aktywizacją społeczną
• profi laktyka społeczna z wychowaniem fi zycznym
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• resocjalizacja i profi laktyka społeczna
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
• doradztwo zawodowe i personalne
• pedagogika środowiskowa i socjalna
• psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna
• profi laktyka kryminologiczna z kryminalistyką
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KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

 �  Administracja
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• administracja gospodarki komunalnej i fi nansów pub-

licznych
• administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• administracja bezpieczeństwa
• procedury w administracji

 �  Bezpieczeństwo narodowe
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
• bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej
• system obrony RP

 �  Ekonomia
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• ekonomika fi nansów i bankowości
• fi nanse publiczne i skarbowość
• ekonomika hotelarstwa i obsługa ruchu turystycznego
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• ekonomika zasobów ludzkich
• ekonomika hotelarstwa i obsługa ruchu turystycznego
• gospodarka lokalna i fi nanse samorządowe
• ekonomika przemysłu i usług
• gospodarka i administracja publiczna
• północnoeuropejskie studia nad rozwojem

 �  Finanse i rachunkowość
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• fi nanse i rachunkowość przedsiębiorstw
• fi nanse i rachunkowość jednostek sektora publicznego

�� Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

KONTAKT

ul. Świętokrzyska 21

25-406 Kielce

tel. 48 41 349 65 21/22, 23, 25

fax 48 41 349 65 24

e-mail: wzia@ujk.edu.pl

Struktura

• Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

• Instytut Nauk Politycznych

• Instytut Zarządzania

• Katedra Krajów Europy Północnej

www.ujk.edu.pl/wzia/
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 �  Logistyka
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• logistyka w przedsiębiorstwie
• zarządzanie w logistyce

 �  Politologia
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• polityka regionalna
• dyplomacja i stosunki międzynarodowe
• polityka społeczno-gospodarcza
• politologia „40 plus”
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• polityka bezpieczeństwa publicznego
• międzynarodowy dyskurs polityczny
• europejskie studia samorządowe
• dziennikarstwo polityczne i ekonomiczne

 �  Prawo
studia jednolite magisterskie stacjonarne 
i niestacjonarne
• specjalizacja sądowa
• prawo europejskie i międzynarodowe

 �  Zarządzanie
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• ekonomika i rozwój organizacji
• zarządzanie podatkami i rachunkowość
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• zarządzanie fi nansami
• handel i wystawiennictwo
• zarządzanie zasobami ludzkimi
• zarządzanie w sektorze publicznym i prywatnym
• controlling i rachunkowość
• analityka ekonomiczna w zarządzaniu

 �  Stosunki międzynarodowe*

studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• geopolityka
• geoekonomia
• dyplomacja

* Od 2016r. pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW
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KIERUNKI I SPECJALNOŚCI
 �  Filologia
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• fi lologia angielska z elementami translatoryki 

i języka biznesu
• fi lologia angielska z nauczaniem języka angiel-

skiego
 �  Filologia polska
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• Filologia polska z językiem angielskim (nauczy-

cielska)
• Filologia polska z logopedią (nauczycielska)
• Filologia polska z wiedzą o kulturze
• Filologia polska z dziennikarstwem
• Filologia polska z uprawnieniami nauczycielskimi

�� Wydział Filologiczno-Historyczny

Kontakt

ul. Słowackiego 116

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 48 44 732 74 22

fax 48 44 732 74 31

e-mail: wydzialfh@unipt.pl

Struktura

• Instytut Filologii Polskiej

•  Instytut Historii 

i Stosunków Międzynarodowych

• Katedra Filologii Angielskiej

www.unipt.pl

 �  Historia
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• archiwistyka
• e-samorząd
• humanistyka cyfrowa (2G)
• historia wojskowości
• nauczycielska
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• obsługa medialna misji pokojowych
• wojskowość i bezpieczeństwo państwa
• regionalistyka stosowana
• historia z wiedzą o społeczeństwie
• zarządzanie informacją i dokumentacją

 �  Stosunki międzynarodowe
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• bezpieczeństwo międzynarodowe
• polityka regionalna
• międzynarodowe stosunki ekonomiczne
• współczesna dyplomacja
• dziedzictwo europejskie i narodowe
• integracja środkowoeuropejska
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• bezpieczeństwo i porządek publiczny
• logistyka międzynarodowa
• dyplomacja europejska
• integracja środkowoeuropejska

 �  E-edytorstwo z elementami medioznawstwa* 
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 
• reklama i promocja
• kreacja gier planszowych i miejskich

* Od 2016 r. pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW
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KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

 �  Bezpieczeństwo narodowe
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• zarządzanie kryzysowe 
• bezpieczeństwo publiczne

 �  Ekonomia
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• gospodarka samorządów terytorialnych
• ubezpieczenia
• procesy innowacyjne w gospodarce rynkowej

 �  Pedagogika
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• pedagogika resocjalizacyjna z profi laktyką uzależnień
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
• pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-

-kompensacyjną
• pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
• pedagogika zdrowia i wychowania fi zycznego 
• doradztwo zawodowe i personalne
• edukacja dla bezpieczeństwa
• pedagogika zdrowia z elementami odnowy biologicznej
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• pedagogika resocjalizacyjna z profi laktyką uzależnień
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
• pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-

-kompensacyjną
• pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
• pedagogika zdrowia i wychowania fi zycznego
• doradztwo zawodowe i personalne
• edukacja dla bezpieczeństwa
• pedagogika zdrowia z elementami odnowy biologicznej

 �  Zarządzanie
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
• zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębior-

stwie
• zarządzanie i fi nanse w przedsiębiorstwie
• zarządzanie w administracji publicznej

�� Wydział Nauk Społecznych

Kontakt

ul. Słowackiego 114/118

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 48 44 732 74 18

fax 48 44 732 74 35

e-mail: wydzialns@unipt.pl

Struktura

• Instytut Nauk Pedagogicznych

• Katedra Ekonomii

• Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

• Katedra Zarządzania

www.unipt.pl
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Ośrodek został stworzony w myśl zasady „Włącz się… zacznij 
działać”, aktywizujemy działania naukowe studentów i  ani-
mujemy życie kulturalne. Wspieramy wszechstronny rozwój 
środowiska studenckiego. Naszą misją jest tworzenie opty-
malnych warunków dla rozwoju naukowego. Zajmujemy się 
organizacją takich przedsięwzięć jak:

• wydarzenia kulturalne, okolicznościowe i sportowe,
• konferencje, szkolenia, warsztaty, konkursy,
• wyjazdy integracyjne,
• kampanie społeczne.

Studencki Klub WSPAK znajdujący się na Miasteczku Akade-
mickim jest odzwierciedleniem zestawionej w nazwie nauki 
i kultury. Odbywają się tutaj nie tylko koncerty muzyczne ale 
również spotkania autorskie prelekcje, sympozja i happeningi 
artystyczne.

�� Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej

Dane kontaktowe:

ONiKS

ul. Śląska 11 A

25-406 Kielce

e-mail: oniks@ujk.edu.pl

Tel: 41 349 78 95, 501 360 297

www.oniks.pl
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Uczelniana Rada Samorządu Studentów to, mówiąc krótko, 
my wszyscy – każdy ze studentów UJK. Wybierając swoich 
przedstawicieli w powszechnych wyborach, reprezentujemy 
interesy i głos każdego z Was, ściśle współpracując z organa-
mi Uniwersytetu w sprawach dotyczących społeczności aka-
demickiej. Staramy się nieść pomoc koleżeńską tam, gdzie 
jest to tylko możliwe. Wspieramy Was w  uzyskaniu  stypen-
diów i innej możliwej pomocy materialnej oraz miejsc w Do-
mach Studenta. Reprezentujemy Was we wszystkich ciałach 
kolegialnych decydujących o losach Uczelni.

Wspieramy działania zmierzające do wzrostu liczby osób 
studiujących, podniesienia poziomu kształcenia, refor-
my programu i  toku studiów. Opiniujemy wszystkie akty 
prawne dotyczące studentów. Kreujemy życie kulturalne 
środowiska studenckiego. Jesteśmy twórcami  największej 
akademickiej imprezy w mieście –  Juwenaliów oraz Jesie-
ni Żakowskiej. Organizujemy wyjazdy na obozy integracyj-
ne dla studentów I  roku – Adapciaki. Kierujemy się zasadą 
apolityczności oraz niezależności od władz państwowych 
i organizacji politycznych.

�� Uczelniana Rada Samorządu Studentów

Dane kontaktowe:

Uczelniana Rada Samorządu Studentów

ul. Śląska 12, 25-328 Kielce

Dom Studenta „Łącznik”

e-mail: urss@ujk.edu.pl

www.ujk.edu.pl
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W zdrowym ciele, zdrowy duch. Ta zasada przyświeca od za-
wsze studentom Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Zapra-
szamy Was do zapoznania się z ofertą sportową przygotowa-
ną przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, a  także 
Klubu Uczelnianego AZS.

Możecie wziąć udział w obowiązkowych zajęciach Wychowa-
nia Fizycznego w różnych formach do wyboru: piłka nożna, 
piłka sitkowa, koszykówka, pływanie, fi tness, nordic walking, 
turystyka piesza, rowerowa czy też jogging, ale również w fa-
kultatywnych: aerobik, siłownia. W  ramach wewnątrzuczel-
nianych rozgrywek w siatkówce i piłce nożnej zmierzycie się 
z  Waszymi kolegami z  innych kierunków studiów naszego 
Uniwersytetu. Realizacja Waszych pasji od niedawna możliwa 
jest w nowoczesnym obiekcie Centrum Rehabilitacji i Sportu.

Studium WF i Sportu nie ogranicza swojej działalności tylko 
do terenu Kielc. Dwa razy do roku wyjedziecie na specjal-
ne obozy sportowe: w zimie na narty do Białki Tatrzańskiej, 
a w lecie na żagle na Wielkie Jeziora Mazurskie.

Nasi reprezentanci biorą udział także w ogólnopolskich zma-
gań studentów sportowców, organizowanych przez Akade-
micki Związek Sportowy. Akademickie Mistrzostwa Polski 
gwarantują poza wysokim poziomem rywalizacji sportowej 
w  każdej dyscyplinie, także niezapomnianą zabawę. Klub 
uczelniany AZS to nie tylko sam sport, ale również możliwość 
poznania ciekawych ludzi i własnego rozwoju.

Studenci naszego Uniwersytetu radzą sobie całkiem nieźle 
także w ligach państwowych. W sezonie 2015/2016 zawodni-
cy naszego klubu zdominowali rywalizację na ligowych par-
kietach w futsalu, koszykówce, piłce siatkowej i piłce ręcznej 
odnosząc bardzo dobre wyniki.

�� Sportowy Uniwersytet

www.ujk.edu.pl/azs
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 STYPENDIA

Każdy z Was może starać się o następujące świadczenia:
• stypendium socjalne – może otrzymywać student znaj-

dujący się w trudnej sytuacji materialnej;
• stypendium socjalne w zwiększonej wysokości – może 

otrzymać student studiów stacjonarnych z tytułu 
zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie 
niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca 
stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub 
w znacznym stopniu utrudniał studiowanie;

• stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – 
może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności 
potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu;

• stypendium rektora dla najlepszych studentów – może 
otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów 
wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, 
artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współ-
zawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 
O stypendium rektora dla najlepszych studentów może 
ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów 
w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest lau-
reatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub 
fi nalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopol-
skim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, 
jeżeli profi l olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, 
do którego jest przyporządkowany kierunek studiów;

• stypendium ministra za wybitne osiągnięcia – może 
być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu 
się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia 
naukowe, artystyczne lub sportowe. O przyznanie 
w/w stypendium student może ubiegać nie wcześniej 
niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów;

• zapomoga – jest doraźną formą pomocy dla studen-
ta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo 
w trudnej sytuacji materialnej.

�� Stypendia/Domy Studenta

www.ujk.edu.pl

DOMY STUDENTA

Zastanawiasz się nad wyborem akademickiego 
lokum? Chcesz mieć pewność, że nie spotka Cię 
podwyżka czynszu? Jeżeli nie jesteś mieszkań-
cem Kielc, ta propozycja jest dla Ciebie! Możesz 
ubiegać się o  przyjęcie do Domów Studenta 
mieszczących się na terenie miasteczka akade-
mickiego przy ul. Śląskiej. Dysponujemy nowo-
czesną bazą czterech akademików uniwersyte-
ckich (plus dwa w Piotrkowie Trybunalskim).

• DS. FAMA, ul. Śląska 13, tel. 41 349 73 56

• DS. ODYSEJA, ul. Śląska 11A, tel. 41 349 73 58

• DS. ŁĄCZNIK, ul. Śląska 15, tel. 41 349 73 63

• DS. MELODIA, ul. Śląska 15, tel. 41 349 73 51
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Jesteśmy dla Was, aby pomagać Wam na starcie przyszłej ka-
riery zawodowej. Doskonale wiemy jak ważny jest ten pierw-
szy krok…

Nasza aktywność zorientowana jest na stwarzanie Wam no-
wych perspektyw zwiększających szansę na znalezienie sa-
tysfakcjonującego zatrudnienia. Kompleksowo pełnimy wiele 
funkcji. Tworzymy centrum szkoleniowe, proponując udział 
w kursach, szkoleniach i warsztatach, których tematyka wpi-
suje się w wymagania obecnego rynku pracy. Jesteśmy miej-
scem indywidualnych konsultacji doradczych, oferując pro-
fesjonalne porady doradców personalnych i  zawodowych, 
coach’a oraz specjalistów ds. kreowania wizerunku. Stanowi-
my punkt spotkań z przedsiębiorcami, organizując zarówno 
prezentacje fi rm, jak też indywidualne spotkania z pracodaw-
cami. Stwarzamy możliwości odbycia dodatkowych praktyk 
i  staży. Kreujemy strefę wsparcia aktywności i  przedsiębior-
czości studenckiej, promując i wspierając inicjatywy realizo-
wane w  ramach Klubu Aktywnego Studenta, wykraczające 
poza standardy programów kształcenia.

�� Akademickie Biuro Karier

Dane kontaktowe:

Akademickie Biuro Karier

ul. Świętokrzyska 21

25-406 Kielce

e-mail: abk@ujk.edu.pl

tel. 41 349 78 91, 509 711 480

www.abk.ujk.edu.pl
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AIP, czyli Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, to naj-
większa sieć inkubatorów przedsiębiorczości w Europie dzia-
łająca na polskim rynku od 2004 roku. Akademickie Inkuba-
tory Przedsiębiorczości powstają przy uczelniach całej Polski, 
w szczególności na obszarach o wysokim potencjale rozwoju. 
Oferują niezbędny i  kompletny wachlarz narzędzi potrzeb-
nych do otworzenia własnej fi rmy, co w wielu przypadkach 
okazuje się być realizacją własnych marzeń. Oddział w Kiel-
cach przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego działa już 
od 2007 r. Nasza idea polega na wspieraniu Was w realizacji 
pomysłów biznesowych, bez zbędnej biurokracji i kosztów.

W jaki sposób AIP pomaga młodym przedsiębiorcom?

AIP użycza Ci własną osobowość prawną do  prowadzenia 
Firmy, czyli swojej działalności biznesowej. Dzięki temu nie 
musisz rejestrować własnej działalności gospodarczej czy 
spółki z  o.o. W  ramach Twojej  Firmy w  AIP nie płacisz obo-
wiązkowych miesięcznych składek na ZUS (minimum 410 zł 
we własnej działalności gospodarczej) oraz co miesiąc podat-
ku dochodowego CIT od  osiągniętego dochodu w  danym 
miesiącu (19% we  własnej działalności gospodarczej czy 
spółce z o.o.). Dzięki AIP prowadzisz fi rmę jako pełnoprawny 
przedsiębiorca, do  umów i  faktur wykorzystując dane reje-
strowe AIP, tj. NIP, REGON, KRS. W ramach fi rmy w AIP wysta-
wiasz faktury VAT oraz podpisujesz umowy prawne jako AIP. 
Dokumenty te są weryfi kowane przez AIP w celu minimali-
zacji ryzyka Twojej fi rmy. Pełna księgowość prowadzona jest 
przez biuro rachunkowe AIP.

Jeżeli nie masz pewności co do stabilności swoich przycho-
dów z biznesu i nie stać Cię na ponoszenie kosztów związa-
nych z ubezpieczeniem ZUS lub po prostu nie chcesz z niego 
korzystać to Firma AIP jest dla Ciebie.

�� Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Dane kontaktowe:

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Kielcach

Przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

ul. Śląska 11, Hotel Asystenta (parter)

25-328 Kielce

www.aipkielce.pl

www.facebook.com/AIPKielce
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Realizujemy specjalnie dla Was szeroko pojętą współpracę 
z zagranicą. Wymiana wiedzy, doświadczeń, osiągnięć nauko-
wych i technologicznych odbywa się na bazie migracji kadry 
naukowej i dydaktycznej oraz studentów do 35 uniwersyte-
tów rozlokowanych w  10 krajach: Czechach, Gruzji, Niem-
czech, Węgrzech, Włoszech, Litwie, Rosji, Słowacji, Ukrainie 
oraz w Stanach Zjednoczonych.

Z  roku na rok sukcesywnie poszerzamy bazę partnerów za-
granicznych, przyczyniając się do generowania licznych ko-
rzyści. Uniwersytetowi jako placówce naukowej umożliwia-
my wszechstronny rozwój, zaś Wam oferujemy poszerzanie 
posiadanej wiedzy oraz wymianę doświadczeń i dobre prak-
tyki ze stroną zagraniczną.

Dzięki kontaktom z instytucjami edukacyjnymi za granicą po-
zyskujemy także swoistych ambasadorów pracujących na wi-
zerunek, zarówno Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, jak i Re-
gionu Świętokrzyskiego. Dzięki temu stajemy się rozpoznawalni 
poza granicami kraju, jednocześnie zachęcając do przyjazdu 

na UJK zagranicznych naukowców oraz studentów.

�� Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów

Dane kontaktowe:

Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów

ul. Żeromskiego 5

25-369 Kielce 

e-mail: justyna.palacz@ujk.edu.pl

www.ujk.edu.pl
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Program Erasmus realizujemy od 2004 roku. Umożliwiamy 
Wam poznawanie nowych kultur, zdobywanie wiedzy, rozwi-
janie umiejętności, nawiązywanie przyjaźni oraz kontaktów 
biznesowych za granicą, natomiast studentom z  zagranicy 
dajemy możliwość bliższego poznania Polski, regionu świę-
tokrzyskiego, kultury i  tradycji naszego kraju, nawiązania 
nowych znajomości, pozyskania kompetencji oraz zdobycia 
doświadczenia. Program Erasmus promuje także mobilność 
pracowników uczelni, stwarza liczne możliwości udziału 
w ciekawych projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Obecnie współpracujemy z 60 partnerskimi uczelniami zagra-
nicznymi w 21 krajach. Najchętniej wybierane przez studen-
tów destynacje to: Czechy, Słowacja, Litwa, Włochy, Hiszpa-
nia, Niemcy i Dania. Z roku na rok obserwujemy coraz większe 
zainteresowanie programem. Możliwości jakie stwarza Wam 
program Erasmus to nie tylko nauka, edukacja, ale również 
wyjątkowa niepowtarzalna szansa na połączenie nauki i pra-
cy z przygodą, zabawą i nowymi ciekawymi wrażeniami, które 
nie tylko pozostaną w pamięci jako piękne wspomnienia, ale 
także mogą zaowocować ciekawymi ofertami pracy umożli-

wiającymi intensywny rozwój kariery zawodowej.

�� Erasmus

Dane kontaktowe:

Erasmus

ul. Żeromskiego 5

25-369 Kielce

e-mail: erasmus@ujk.edu.pl

www.erasmus.ujk.edu.pl

Małgosia, studentka historii UJK: Każdy powinien spró-
bować swoich sił na studiach zagranicznych, to wielka inwestycja 

w siebie.

Asia, studentka ekonomii UJK: Uważam, że ten wyjazd przy-
niósł mi ogromne korzyści. Mieszkając w innym kraju zyskałam 
duże doświadczenie i nauczyłam się samodzielności.

Ania, studentka zarządzania UJK: Podczas pobytu po-
znałam bardzo dużo ciekawych osób z różnych zakątków świata, 
prawie ze wszystkich kontynentów. Imprezy były bardzo udane, 
odbyło się też sporo koncertów zespołów niemieckich i angielskich. 

Jestem zadowolona z tego, że zdecydowałam się na wyjazd.
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 Prowadzimy dla Was lektoraty z języka: angielskiego, niemie-
ckiego, francuskiego i  rosyjskiego. W  nauczaniu szczególny 
nacisk kładziemy na rozwijanie sprawności mówienia i  ro-
zumienia ze słuchu. W  specyfi ce zajęć uwzględniamy język 
specjalistyczny bezpośrednio związany ze studiowanym kie-
runkiem studiów i z późniejszą działalnością zawodową.

Przygotowujemy do międzynarodowych egzaminów TELC 
na wszystkich poziomach wg Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego: A1, A2, B1, B2, C1. Certyfi katy TELC 
są ważne dożywotnio i honorowane na rynku pracy. SJO or-
ganizuje również odpłatne kursy języka ogólnego na wszyst-
kich poziomach zaawansowania. Celem kursu jest doskonale-
nie wszystkich czterech sprawności językowych, tj. słuchania, 
mówienia, czytania i pisania, poszerzanie zasobu słownictwa, 
jak również nabycie sprawności językowej pozwalającej na 
swobodniejsze porozumiewanie się.

W ofercie SJO jest również kurs języka medycznego przezna-
czony dla osób, które pragną podnieść swoje kompetencje 
językowe z zakresu medycyny, w szczególności obszaru języ-
kowego potrzebnego do wykonywania zawodu pielęgniar-
ki oraz kurs Business English, którego celem jest osiągnięcie 
umiejętności swobodnego posługiwania się językiem an-
gielskim w kontekście biznesowym i przygotowanie do eg-
zaminu LCCI. Przeprowadzamy także egzaminy językowe B2 
wymagane do wyjazdu w ramach programu Erasmus.

Studium Języków Obcych UJK Kielce mieści się w nowoczesnym 
budynku Centrum Języków Obcych wyposażonym w  specja-
listyczny sprzęt do nauki. Korzystamy z multimedialnych zesta-
wów audiowizualnych z możliwością zapisu i powielania przeka-
zywanych treści, ze stanowisk do samokształcenia językowego, 
multimedialnych sal wykładowych wyposażonych w  system 
tłumaczeń symultanicznych, laboratoriów językowych z elektro-
nicznym systemem do interaktywnej nauki języka.

�� Studium Języków Obcych

Dane kontaktowe:

Studium Języków Obcych

ul. Świętokrzyska 21, 

25-406 Kielce

tel. 41 349 68 22

e-mail: sjo@ujk.edu.pl

www.ujk.edu.pl/sjo/
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 Prowadzimy dla Was indywidualne konsultacje w  za-
kresie możliwości wsparcia oraz pomocy w  rozwią-
zywaniu zgłaszanych problemów i  potrzeb wynikają-
cych z  niepełnosprawności takich jak m.in.: adaptacja 
zajęć dydaktycznych (dodatkowe zajęcia dydaktyczne 
z  przedmiotów sprawiających szczególne trudności, 
dostosowanie formy egzaminu do indywidualnych po-
trzeb) oraz praktyk zawodowych, korzystanie z  usług 
tyfl oinformatycznych (adaptacji elektronicznej materia-
łów dydaktycznych), a także innych spraw.

Umożliwiamy korzystanie z usług różnego rodzaju asy-
stencji (przy sporządzaniu notatek, przy przemieszcza-
niu się oraz asystencji bibliotecznej) w sytuacji specjal-
nych potrzeb w studiowaniu.

Realizujemy wszelkie procedury związane z uzyskaniem 
stypendium specjalnego.

Organizujemy szkolenia i warsztaty w zakresie wyrów-
nywania szans w studiowaniu.

��  Uniwersyteckie Centrum Wsparcia

i Rehabilitacji

Dane kontaktowe:

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Śląska 11 A

25-328 Kielce

tel. 41 349 78 78

e-mail: studenci.niepelnosprawni@ujk.edu.pl

www.ujk.edu.pl/ucwir

Uczestniczymy w  organizacji atrakcyjnych zajęć alternatyw-
nych z wychowania fi zycznego jeśli niepełnosprawność nie 
pozwala na udział w standardowych zajęciach.

Współpracujemy z innymi jednostkami organizacyjnymi Uni-
wersytetu na rzecz pełnej integracji społecznej oraz aktywiza-
cji zawodowej.

Realizujemy działania mające na celu zwiększenie dostępno-
ści obiektów Uniwersytetu.

Punkt Interwencji Kryzysowej:

Dane kontaktowe:
tel. 41 349 78 78

Udzielamy wszechstronnej pomocy studentom, którzy zna-
leźli się w  trudnej sytuacji życiowej lub z  innych powodów 
potrzebują pomocy i konsultacji specjalistów

Organizujemy poradnictwo dotyczące profi laktyki zakażeń 
HIV/AIDS i  innych chorób przenoszonych droga płciową 
(można wykonać bezpłatne anonimowe badania w kierunku 
zakażeń HIV)
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Biblioteka Uniwersytecka oferuje Wam bezpłatny, szeroki do-
stęp do ok. 600 tys. książek i czasopism w wersji drukowanej, 
w tym w strefi e wolnego dostępu do ponad 45 tys. książek 
oraz 1  700 tytułów czasopism naukowych oraz popularno-
naukowych, polskich i  zagranicznych. Udostępniamy Wam 
kilkanaście tysięcy zagranicznych czasopism elektronicznych 
oraz Bibliotekę Cyfrową UJK.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna realizuje zamówienia 
na wypożyczenia krajowe i  zagraniczne (książki, mikrofi lmy, 
kopie artykułów).

Pracownia dig italizacji wykonuje skany artykułów z  czaso-
pism, fragmentów książek i  mikrofi lmów na nowoczesnym 
sprzęcie do cyfryzacji zbiorów. Skan zamówisz elektronicznie 
bez wychodzenia z domu!

Dzięki bezobsługowemu centrum wydruku Użytkownik sa-
modzielnie drukuje, kopiuje, skanuje materiały!

Ekologiczne ksero to proste i darmowe kopiowanie materia-
łów drukowanych, samodzielnie przez Użytkownika bezpo-
średnio na własny nośnik USB.

Zaawansowane rozwiązania projekcyjne pozwolą na ciekaw-
szą oprawę zajęć dla studentów podczas multimedialnych 
konferencji, wykładów i warsztatów.

Biblioteka posiada nowoczesne urządzenia wspierające pro-
ces naukowo-dydaktyczny w udostępnianiu zbiorów. Zostały 
usunięte bariery w  dostępie do informacji dla Czytelników 
niepełnosprawnych ruchowo, wzrokowo, słuchowo. Bibliote-
ka Uniwersytecka posiada stanowiska komputerowe ułatwia-
jące zdobywanie, przechowywanie i odtwarzanie informacji 
osobom m. in. z  dysfunkcją wzroku. Czytelnicy znający pis-
mo brajlowskie mogą skorzystać z  linijki brajlowskiej – mo-
nitora prezentującego osobie niewidomej zawartość ekranu 

�� Biblioteka Uniwersytecka

Dane kontaktowe:

Biblioteka Uniwersytecka

ul. Świętokrzyska 21e

25-406 Kielce

tel. 41 349 7155 (Sekretariat)

tel. 41 349 7180 (Wypożyczalnia)

e-mail: buk@ujk.edu.pl

www.buk.ujk.edu.pl
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�� Biblioteka Uniwersytecka

komputera w dostępnym dotykowo piśmie punktowym oraz 
z drukarki brajlowskiej. Dla osób z niepełnosprawnością wzro-
kową dostępne są również przenośne lupy elektroniczne oraz 
stacjonarne powiększalniki ekranowe. W swojej pracowni Bi-
blioteka posiada również specjalistyczne myszy komputero-
we dla osób, które nie są w stanie używać myszy sterowanej 
ręką: myszy sterowane ruchem głowy lub stopą. Wyposażona 
pracownia jest obecnie jedną z najnowocześniejszych w re-
gionie świętokrzyskim, która świadczy ww. usługi dla czytel-
ników bezpłatnie (w tym wydruki w brajlu).

W celu usprawnienia i ułatwienia wypożyczeń zainstalowano 
2 urządzenia do samodzielnych wypożyczeń, w tym urządze-

nie przystosowane dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. Natomiast w celu umożliwienia zwrotu książek 
przez Użytkowników o  dowolnej, dogodnej im porze, zain-
stalowano samoobsługową, automatyczną, całodobową 
wrzutnię zewnętrzną. Urządzenie umożliwia korzystającym 
ze zbiorów bibliotecznych oddawanie książek w szybki i  ła-
twy sposób bez wchodzenia do gmachu Biblioteki.

Zapraszamy do korzystania z  bogatej oferty Biblioteki Uni-
wersyteckiej!
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Kryteria kwalifi kacji na studia w roku akademickim 2016/2017
* – przedmiot kierunkowy
** – studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego
SM – stara matura; NM – nowa matura; MZ – matura zagraniczna; IB – matura międzynarodowa

1. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW KRYTERIA KWALIFIKACJI

EUROPEJSKIE STUDIA KULTUROWE
studia stacjonarne pierwszego stopnia

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• język polski 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• język polski
• historia lub wiedza o społeczeństwie

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego  stopnia 
dla absolwentów, którzy osiągnęli efekty kształcenia 
studiów pierwszego stopnia z obszaru nauk 
humanistycznych 
i społecznych

1. Dla absolwentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna – konkurs 
dyplomów. W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze 
studiów pierwszego stopnia.

2. Dla absolwentów innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych 
– rozmowa kwalifi kacyjna, uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów 
pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

FILOLOGIA
1. studia stacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:  
• fi lologia angielska 

SM – Test pisemny:
• język angielski

NM – Ranking wyników z części 
zewnętrznej egzaminu maturalnego:

• język angielski

• fi lologia germańska 
Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

• język niemiecki (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu – język polski)

• fi lologia rosyjska 
Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

• język rosyjski (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu – język polski)

2. studia  niestacjonarne pierwszego stopnia specjalności:
• fi lologia angielska 

SM – Test pisemny:
• język angielski

NM – Ranking wyników z części 
zewnętrznej egzaminu maturalnego:

• język angielski

3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 
dla absolwentów kierunku fi lologia, ze specjalnością 
fi lologia angielska specjalność:

• fi lologia angielska 

Konkurs dyplomów.
W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów 

pierwszego stopnia.

4. studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów 
kierunku fi lologia ze specjalnością fi lologia germańska 
oraz innych kierunków ze znajomością języka 
niemieckiego na poziomie B2 specjalność:

• fi lologia germańska

Konkurs dyplomów.

5. studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów 
kierunku fi lologia ze specjalnością fi lologia rosyjska oraz 
innych kierunków ze znajomością języka rosyjskiego na 
poziomie B2 specjalność:

• fi lologia rosyjska

Konkurs dyplomów.

FILOLOGIA POLSKA
1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• język polski

specjalność: 
•  fi lologia polska z językiem angielskim

(studia stacjonarne)

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• język polski
• język angielski
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KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW KRYTERIA KWALIFIKACJI

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla 
absolwentów kierunku fi lologia polska, którzy osiągnęli 
efekty kształcenia dla kierunku fi lologia polska oraz 
absolwentów kierunków pokrewnych, którzy osiągnęli 
efekty kształcenia wymagane dla studiów pierwszego 
stopnia w obszarze nauk humanistycznych i/lub 
społecznych 

Konkurs dyplomów.
W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen

ze studiów pierwszego stopnia.

HISTORIA
1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

 Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• historia lub język polski lub język obcy lub wiedza o społeczeństwie

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 

1. Dla absolwentów kierunków z obszaru nauk humanistycznych – konkurs dyplomów.
2. Dla absolwentów po innych kierunkach niż z obszaru nauk humanistycznych – 

rozmowa kwalifi kacyjna uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów 
pierwszego stopnia  na kierunku historia.

INFORMACJA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
studia stacjonarne i niestacjonarne 

pierwszego stopnia

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• język polski
• język obcy

LINGWISTYKA STOSOWANA 
studia stacjonarne pierwszego stopnia

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• język polski
• język angielski
• język niemiecki lub język rosyjski

MILITARYSTYKA HISTORYCZNA
studia stacjonarne pierwszego stopnia

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• historia lub wiedza o społeczeństwie lub język obcy

ORGANIZACJA TURYSTYKI HISTORYCZNEJ
studia stacjonarne i niestacjonarne 

pierwszego stopnia

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• historia lub geografi a lub język obcy

2. WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW KRYTERIA KWALIFIKACJI

 BIOLOGIA
1. studia  stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• biologia* lub chemia lub fi zyka (fi zyka i astronomia) lub geografi a lub matematyka
• język obcy

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla 
absolwentów (z tytułem licencjata, inżyniera) kierunku 
biologia oraz dla absolwentów (z tytułem licencjata, 
inżyniera lub magistra) kierunków pokrewnych

1. Dla absolwentów kierunku biologia –  konkurs dyplomów, a w przypadku 
jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego 
stopnia.

2. Dla absolwentów kierunków pokrewnych – rozmowa kwalifi kacyjna, uwzględniająca 
kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku biologia.

 BIOTECHNOLOGIA
1. studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• chemia lub biologia
• język obcy

2. studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów 
(z tytułem licencjata, inżyniera) kierunku biotechnologia  
oraz dla absolwentów  (z tytułem licencjata, inżyniera lub 
magistra) kierunków pokrewnych

1. Dla absolwentów kierunku biotechnologia –  konkurs dyplomów, a w przypadku 
jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego 
stopnia.

2. Dla absolwentów kierunków pokrewnych – rozmowa kwalifi kacyjna, uwzględniająca 
kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku 
biotechnologia.

 CHEMIA
1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• chemia
• matematyka
• język obcy
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2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla 
absolwentów  (z tytułem licencjata, inżyniera) kierunku 
chemia oraz  dla absolwentów (z tytułem licencjata, 
inżyniera lub magistra) kierunków pokrewnych

1. Dla absolwentów kierunku chemia –  konkurs dyplomów, a w przypadku 
jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego 
stopnia.

2. Dla absolwentów kierunków pokrewnych – rozmowa kwalifi kacyjna, uwzględniająca 
kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia.

FIZYKA
1. studia stacjonarne pierwszego stopnia

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu 
– konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
matematyka

2. studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów 
(z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra) kierunków 
fi zycznych oraz kierunków pokrewnych

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu 
- konkurs dyplomów.
W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów 
pierwszego stopnia.

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia lub 
w inny sposób nie osiągnął części efektów kształcenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku fi zyka, może podjąć studia jeśli uzupełnienie braków kompetencji może być 

zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

FIZYKA TECHNICZNA
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 
inżynierskie

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu  
– konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

• matematyka

 GEOGRAFIA
1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego  stopnia

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• geografi a*
• język obcy

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla 
absolwentów (z tytułem licencjata, inżyniera) kierunku 
geografi a oraz  dla absolwentów (z tytułem licencjata, 
inżyniera lub magistra) kierunków pokrewnych

1. Dla absolwentów kierunku geografi a –  konkurs dyplomów, a w przypadku 
jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego 
stopnia.

2. Dla absolwentów kierunku turystyka, geodezja i kartografi a oraz kierunków 
pokrewnych – rozmowa kwalifi kacyjna, uwzględniająca kierunkowe efekty 
kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku geografi a.

INFORMATYKA
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego
stopnia inżynierskie

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu  
– konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

• matematyka

MATEMATYKA
1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

SM – Egzamin pisemny z matematyki
NM – Ranking wyników z części 

zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• matematyka

2. studia  stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla 
absolwentów (z tytułem licencjata, inżyniera) kierunku 
matematyka oraz dla absolwentów (z tytułem licencjata, 
inżyniera lub magistra) kierunków pokrewnych

1. Dla absolwentów kierunku matematyka –  konkurs dyplomów, a w przypadku 
jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego 
stopnia.

2. Dla absolwentów kierunków pokrewnych – rozmowa kwalifi kacyjna, uwzględniająca 
kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku 
matematyka.

 OCHRONA ŚRODOWISKA
1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• biologia lub chemia lub geografi a
• język obcy

2. studia  stacjonarne i niestacjonarne drugiego  stopnia dla 
absolwentów kierunków ochrona  środowiska i inżynieria 
środowiska  z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra 
oraz kierunków pokrewnych

1. Dla absolwentów kierunków ochrona środowiska  i inżynieria środowiska  –  konkurs 
dyplomów, a w przypadku jednakowych ocen  o przyjęciu decyduje średnia ocen ze 
studiów pierwszego stopnia.

2. Dla absolwentów kierunków pokrewnych – rozmowa kwalifi kacyjna, uwzględniająca 
kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ochrona 
środowiska.

TURYSTYKA I REKREACJA
studia stacjonarne i niestacjonarne 

pierwszego stopnia

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• geografi a lub wiedza o społeczeństwie lub biologia
• język obcy

34



3. WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU
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FIZJOTERAPIA
1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 

stopnia

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• język polski dla kandydatów, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości wydane w Polsce
•  język obcy dla kandydatów którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik 

poza Polską
• jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata

2. studia stacjonarne i niestacjonarne  drugiego 
stopnia dla absolwentów kierunku fi zjoterapia 

Konkurs dyplomów.
W przypadku jednakowych  ocen o przyjęciu decyduje 

rozmowa kwalifi kacyjna.

KIERUNEK LEKARSKI
jednolite studia magisterskie stacjonarne 
i niestacjonarne

Ranking wyników z części zewnętrznej 
egzaminu maturalnego 
z poziomu rozszerzonego i uzyskanie co 
najmniej 
30 % z przedmiotu biologia i 30 % 
z przedmiotu chemia.

IB – uzyskanie  z poziomu rozszerzonego  
(High Level) minimum oceny 2 
z przedmiotów:

• biologia (60 pkt)
• chemia (60 pkt).

W przypadku jednakowej liczby punków, o kolejności na liście rankingowej decyduje liczba 
punktów uzyskanych z biologii.

KOSMETOLOGIA
studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• język polski dla kandydatów, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości wydane w Polsce
•  język obcy dla kandydatów którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik 

poza Polską
• jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata

PIELĘGNIARSTWO
1. studia stacjonarne pierwszego stopnia

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• język polski dla kandydatów, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości wydane w Polsce
•  język obcy dla kandydatów którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik 

poza Polską
• jeden przedmiot do wyboru: biologia lub chemia

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 
dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo

Konkurs dyplomów.
W przypadku jednakowych  ocen o przyjęciu  decyduje rozmowa kwalifi kacyjna.

POŁOŻNICTWO
1. studia stacjonarne pierwszego stopnia

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• język polski dla kandydatów, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości wydane w Polsce
•  język obcy dla kandydatów którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik 

poza Polską
• jeden przedmiot do wyboru: biologia lub chemia

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 
dla absolwentów kierunku położnictwo

Konkurs dyplomów.
W przypadku jednakowych  ocen o przyjęciu  decyduje rozmowa kwalifi kacyjna.

RATOWNICTWO MEDYCZNE
studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• język polski dla kandydatów, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości wydane w Polsce
•  język obcy dla kandydatów którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik 

poza Polską
• jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata

WYCHOWANIE FIZYCZNE
studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia

1. Sprawdzian umiejętności sportowych (z gimnastyki i z dwóch wybranych przez 
kandydata dyscyplin: piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna).
Kandydaci posiadający klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub 
klasę sportową są zwolnieni ze sprawdzianu umiejętności sportowych, otrzymując 
maksymalną liczbę punktów.

2. Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• język obcy
• jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata
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ZDROWIE PUBLICZNE 
1.  studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• język polski dla kandydatów, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości wydane w Polsce
•  język obcy dla kandydatów którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik 

poza Polską
• jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 
dla absolwentów kierunku zdrowie publiczne 
oraz kierunków z obszaru nauk medycznych, nauk 
o zdrowiu, nauk o kulturze fi zycznej oraz nauk 
społecznych.

Konkurs dyplomów

specjalność: 
organizacja działań ratowniczych w zagrożeniach 
cywilizacyjnych i społecznościowych 
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku 
ratownictwo medyczne 

Konkurs dyplomów

4. WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY

KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW KRYTERIA KWALIFIKACJI

EDUKACJA ARTYSTYCZNA 

W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
1. studia stacjonarne pierwszego stopnia

Egzamin praktyczny:
• ocena predyspozycji słuchowych, głosowych i manualnych
• ocena gry na instrumencie wybranym przez kandydata

2. studia stacjonarne drugiego stopnia dla 
absolwentów kierunków muzycznych, 
muzykologicznym oraz dla absolwentów innych 
kierunków, posiadających przygotowanie muzyczne 

Sprawdzian predyspozycji muzycznych.
Absolwenci kierunków muzycznych są zwolnieni ze sprawdzianu.

Konkurs dyplomów.
W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ze 

studiów pierwszego stopnia.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA 

W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
1. studia stacjonarne pierwszego stopnia

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• historia sztuki lub historia lub język polski

2. studia stacjonarne drugiego stopnia dla 
absolwentów studiów artystycznych pierwszego 
stopnia 

Konkurs dyplomów.
W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ze 

studiów pierwszego stopnia.

KRYMINOLOGIA STOSOWANA**
1. Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
•  język polski
• historia lub wiedza o społeczeństwie lub biologia lub chemia lub fi zyka 

PSYCHOLOGIA**
1. Studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite 

magisterskie

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• język polski
• biologia lub historia lub matematyka

PEDAGOGIKA
1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 

stopnia

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• język polski
• historia lub wiedza o społeczeństwie lub biologia lub geografi a

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów kierunków z obszaru 
nauk społecznych (nauki o bezpieczeństwie, nauki 
o obronności, nauki o mediach, nauki o polityce, 
nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, 
pedagogika, psychologia, socjologia) oraz z obszaru 
nauk humanistycznych (nauki o rodzinie)

Konkurs dyplomów.
W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze 

studiów pierwszego stopnia.
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PRACA SOCJALNA
1. studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• język polski
• historia lub wiedza o społeczeństwie lub biologia lub geografi a

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów kierunków z obszaru nauk 
społecznych (pedagogika, psychologia, socjologia) oraz 
z obszaru nauk humanistycznych (nauki o rodzinie)

Konkurs dyplomów.
W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego 

stopnia.

WZORNICTWO
studia stacjonarne pierwszego stopnia

3,5–letnie

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• historia sztuki lub historia lub język polski

5. WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA

KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW KRYTERIA KWALIFIKACJI

ADMINISTRACJA
1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 

stopnia 

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• historia* lub wiedza o społeczeństwie* lub geografi a lub język obcy lub język polski

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów z tytułem licencjata, 
inżyniera, magistra

1. Dla absolwentów po kierunkach z obszaru nauk społecznych –  konkurs dyplomów.
2. Dla absolwentów po innych kierunkach niż z obszaru nauk społecznych – rozmowa 

kwalifi kacyjna, uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego 
stopnia  z obszaru nauk społecznych.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• historia* lub wiedza o społeczeństwie* lub geografi a lub język obcy

EKONOMIA
1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 

stopnia

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• matematyka* lub wiedza o społeczeństwie* lub historia lub geografi a lub język obcy

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów z tytułem licencjata, 
inżyniera, magistra  

1. Dla absolwentów po kierunkach z obszaru nauk społecznych –  konkurs dyplomów.
2. Dla absolwentów po innych kierunkach niż z obszaru nauk społecznych – rozmowa 

kwalifi kacyjna, uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego 
stopnia  z obszaru nauk społecznych.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
•  matematyka* lub wiedza o społeczeństwie* lub historia lub geografi a lub język obcy lub 

język polski

LOGISTYKA
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
•  matematyka* lub wiedza o społeczeństwie lub historia lub geografi a lub informatyka lub 

fi zyka (fi zyka z astronomią) lub język obcy

PRAWO
studia stacjonarne i niestacjonarne  

jednolite magisterskie

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• historia* lub wiedza o społeczeństwie* lub język polski
• język obcy

POLITOLOGIA
1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 

stopnia 

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• historia* lub wiedza o społeczeństwie* lub geografi a lub język obcy

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, 
inżyniera, magistra) kierunków z obszaru nauk 
społecznych i humanistycznych 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
W przypadku przekroczenia limitu – ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego 

w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię.
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STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE**
1. Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 

stopnia

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
•  historia* lub wiedza o społeczeństwie* lub geografi a lub język obcy

ZARZĄDZANIE
1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 

stopnia 

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• matematyka* lub wiedza o społeczeństwie* lub historia lub geografi a lub język obcy

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów z tytułem licencjata, 
inżyniera, magistra 

1. Dla absolwentów po kierunkach z obszaru nauk społecznych –  konkurs dyplomów.
2. Dla absolwentów po innych kierunkach niż z obszaru nauk społecznych – rozmowa 

kwalifi kacyjna, uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego 
stopnia  z obszaru nauk społecznych.

FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1. WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW KRYTERIA KWALIFIKACJI

FILOLOGIA
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia
specjalność:

• fi lologia angielska

SM – Egzamin wstępny 
z języka angielskiego

NM – Ranking wyników z części zewnętrznej 
egzaminu maturalnego:

• język angielski

FILOLOGIA POLSKA
1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 

stopnia 

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
•   język polski

specjalność:
• fi lologia polska z językiem angielskim

SM  – Egzamin z języka angielskiego:
część pisemna:100 pkt

część ustna: 50 pkt
Maksymalna ilość punktów: 150

NM – Ranking wyników z części zewnętrznej 
egzaminu maturalnego:

• język angielski

E-EDYTORSTWO Z ELEMENTAMI 

MEDIOZNAWSTWA**
1. Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 

stopnia

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• język polski

HISTORIA
1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 

stopnia  

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• historia lub wiedza o społeczeństwie
• język obcy

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów kierunków (z tytułem 
licencjata, inżyniera, magistra) z obszaru nauk 
humanistycznych, społecznych oraz absolwentów 
wyższych szkół ofi cerskich

1. Dla absolwentów kierunków z obszaru nauk humanistycznych – konkurs dyplomów.
2. Dla absolwentów po innych kierunkach niż z obszaru nauk humanistycznych – rozmowa 

kwalifi kacyjna.

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
1. studia stacjonarne i niestacjonarne  pierwszego 

stopnia 

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• historia lub wiedza o społeczeństwie
• język obcy
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2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów kierunków (z tytułem 
licencjata, inżyniera, magistra) z obszaru nauk 
humanistycznych, społecznych oraz absolwentów 
wyższych szkół ofi cerskich

1. Dla absolwentów kierunków z obszaru nauk humanistycznych – konkurs dyplomów.
2. Dla absolwentów po innych kierunkach niż z obszaru nauk humanistycznych  – rozmowa 

kwalifi kacyjna.

2. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW KRYTERIA KWALIFIKACJI

 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 

stopnia 

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• wiedza o społeczeństwie* lub historia 

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów kierunków (z tytułem 
licencjata, inżyniera, magistra) z obszaru nauk 
społecznych 

Konkurs dyplomów.
W przypadku jednakowych  ocen o przyjęciu  decyduje średnia ocen uzyskana ze studiów 

wyższych.

EKONOMIA
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• matematyka* lub geografi a lub wiedza o społeczeństwie
• język obcy

PEDAGOGIKA
1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 

stopnia 

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• język polski
• język obcy
• wiedza o społeczeństwie lub biologia lub historia

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów z tytułem licencjata, 
inżyniera, magistra

1. Dla absolwentów kierunków pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, nauki 
o rodzinie oraz kierunków pokrewnych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych  – 
konkurs dyplomów.

2. Dla absolwentów po innych kierunkach niż z obszaru nauk humanistycznych 
i społecznych – rozmowa kwalifi kacyjna.

Kandydaci wybierający specjalność nauczycielską muszą posiadać uprawnienia nauczycielskie.

ZARZĄDZANIE
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

Konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
• matematyka* lub geografi a lub wiedza o społeczeństwie
• język obcy

OGÓLNY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2016/17

 I termin postępowania rekrutacyjnego: 1.06.2016-11.07.2016 

 Ogłoszenie wyników: 13.07.2016 

 Daty dostarczenia dokumentów: 13-22.07.2016 

 II termin postępowania rekrutacyjnego: 22.07.2016-16.09.2016 

 Ogłoszenie wyników: 20.09.2016 

 Daty dostarczenia dokumentów: 20-27.09.2016 

 Więcej informacji na: www.ujk.edu.pl/rekrutacja 
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