
  
Załącznik nr 1  do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku 

 

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY 
 

 
INSTYTUT MUZYKI  
Animacja kulturalna i artystyczna* – studia pierwszego stopnia – stacjonarne  
Przyjęcie kandydatów następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.  
Termin składania dokumentów do 19.07.2013  
*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW 
 
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia – stacjonarne  
  edukacja muzyczna (n)  
   edukacja muzyczna z realizacją dźwięku  
Specjalności będą realizowane naprzemiennie. 
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku egzaminu praktycznego obejmującego: sprawdzian predyspozycji słuchowych, 
zaśpiewanie pieśni oraz wykonanie utworu na wybranym instrumencie muzycznym.  
Termin składania dokumentów do 19.07.2013  Termin egzaminu 23.07.2013 
 
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (n) - studia drugiego stopnia – stacjonarne  
Na studia będą przyjmowani absolwenci muzycznych kierunków studiów pierwszego stopnia. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie 
złożonych wymaganych dokumentów.  
Termin składania dokumentów do 13.09.2013 
 
INSTYTUT PEDAGOGIKI  
Pedagogika – studia pierwszego stopnia – stacjonarne i niestacjonarne  
Po pierwszym roku studiów studenci wybierają jedną ze specjalności: 

pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (n)  

pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem (n) 
pedagogika szkolna z socjoterapią 

gerontogogika 
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją 
doradztwo zawodowe 
prewencja zagrożeń społecznych 

Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek: pedagogika są wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języków 
obcych, lub matematyki, lub chemii, lub fizyki, lub historii, lub geografii, lub biologii, lub wiedzy o społeczeństwie. Przyjęcie kandydatów, którzy zdali 
„starą maturę” następuje na podstawie przeliczenia ocen na procenty z egzaminu pisemnego (ustnego) wg zasad określonych w §6 ust. 11 uchwały.  
Przyjęcie kandydatów na studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunek: pedagogika następuje na podstawie złożonych wymaganych 
dokumentów.  
Termin składania dokumentów:  studia stacjonarne i niestacjonarne do 19.07.2013 
 
Pedagogika – studia drugiego stopnia – stacjonarne, niestacjonarne  
Specjalności:   pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (n) – dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku pedagogika, kontynuujących 

specjalność: pedagogika  wczesnoszkolna i przedszkolna.  

pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem (n) – dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku pedagogika, 

kontynuujących specjalność:  pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, 

wczesna edukacja z językiem angielskim.  

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją - dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku pedagogika  

  doradztwo zawodowe- dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku pedagogika  
pedagogika zdrowia - dla absolwentów studiów pierwszego stopnia po kierunkach: pedagogika, pielęgniarstwo, ratownictwo 

medyczne i inne nauki o zdrowiu 

edukacja dla bezpieczeństwa- dla absolwentów studiów pierwszego stopnia po kierunkach: pedagogika, bezpieczeństwo 

narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne i inne nauki o bezpieczeństwie.   

Przyjęcie kandydatów następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.  
Termin składania dokumentów: studia stacjonarne i niestacjonarne do 13.09.2013  
 
Pedagogika – studia drugiego stopnia – stacjonarne i niestacjonarne  

-dla absolwentów wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia  
Przyjęcie kandydatów następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.  
Termin składania dokumentów: studia stacjonarne i niestacjonarne do 13.09.2013 
 

KATEDRA FILOZOFII  
Filozofia – studia pierwszego stopnia – stacjonarne  
Specjalność:  filozofia kultury, komunikacja i mediacje społeczne  
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.  
Termin składania dokumentów do 13.09.2013 

 
KATEDRA SOCJOLOGII I PRACY SOCJALNEJ  
Praca socjalna – studia pierwszego stopnia - stacjonarne, niestacjonarne  
Specjalność:  praca socjalna w pomocy społecznej  
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.  
Termin składania dokumentów:  studia stacjonarne do 19.07.2013 studia niestacjonarne do 13.09.2013 
 
Socjologia – studia pierwszego stopnia - stacjonarne, niestacjonarne  
Po pierwszym roku studenci wybierają jedną ze specjalności:  

socjologia problemów społecznych  
badania rynku i opinii społecznej  

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.  
Termin składania dokumentów:  studia stacjonarne do 19.07.2013 studia niestacjonarne do 13.09.2013 
 

 
 



WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY 
INSTYTUT HISTORII I POLITOLOGII 
Historia – studia pierwszego stopnia – stacjonarne i niestacjonarne 
Po pierwszym roku studiów studenci wybierają jedną ze specjalności: 
  archiwistyka  

  turystyka historyczna i promocja dziedzictwa kulturowego 
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. 
Termin składania dokumentów: studia stacjonarne 19.07.2013  studia niestacjonarne 13.09.2013 
 
Historia – studia pierwszego stopnia – stacjonarne  

specjalność: historia regionalna  
- dla kandydatów „50 plus” 

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. 
Termin składania dokumentów do 19.07.2013 
 

Historia – studia drugiego stopnia – stacjonarne  
Specjalność:     archiwistyka z pomorzoznawstwem – dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku historia, specjalność  archiwistyka. 

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. 
Termin składania dokumentów do 13.09.2013 
 

Historia – studia drugiego stopnia – stacjonarne i niestacjonarne 
specjalizacja nauczycielska 
– dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku historia.  

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. 
Termin składania dokumentów: studia stacjonarne i niestacjonarne do 13.09.2013 

 
Historia – studia drugiego stopnia – stacjonarne i niestacjonarne 
specjalizacja nienauczycielska 

– dla absolwentów studiów pierwszego stopnia innych kierunków studiów. 

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. 
Termin składania dokumentów: studia stacjonarne i niestacjonarne do 13.09.2013 
 
Politologia– studia pierwszego stopnia – stacjonarne i niestacjonarne 

Po pierwszym roku studiów studenci wybierają jedną ze specjalności: 
  wschodoznawstwo   
  ustrojowo-samorządowa  

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. 
Termin składania dokumentów: studia stacjonarne 19.07.2013  studia niestacjonarne 13.09.2013 

 
INSTYTUT NEOFILOLOGII 
Filologia– studia pierwszego stopnia – stacjonarne  

Po pierwszym roku studenci wybierają jedną ze specjalności: 
� filologia angielska (n) 

� filologia angielska  
Podstawą przyjęcia na studia są wyniki zewnętrznego egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Przyjęcie kandydatów, którzy zdali „starą 
maturę” następuje na podstawie przeliczenia ocen na procenty z egzaminu pisemnego (ustnego) z języka angielskiego wg zasad określonych w 
§6 ust. 11 uchwały.  
Pierwszeństwo przyjęcia na specjalności:  filologia angielska i filologia angielska (n) mają osoby, które zdawały maturę dwujęzyczną, a w 
następnej kolejności osoby, które zdawały maturę na poziomie rozszerzonym.   

Termin składania dokumentów do 19.07.2013 

 
� filologia germańska (n) 

� filologia germańska –język niemiecki w biznesie i turystyce 
� filologia germańska – język niemiecki z językiem angielskim 

Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw uwzględniający ocenę z języka niemieckiego na świadectwie ukończenia szkoły średniej 
lub udokumentowana znajomość języka niemieckiego.  

Termin składania dokumentów do  19.07.2013 
 
� filologia rosyjska – język rosyjski w biznesie i turystyce 
� filologia rosyjska – przekładoznawstwo ogólne  
� filologia rosyjska z językiem angielskim 

Nauczanie j. rosyjskiego realizowane jest od podstaw.  
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. 

Termin składania dokumentów do 13.09.2012 
 

Filologia – studia pierwszego stopnia – niestacjonarne 
Specjalności: filologia angielska 
  filologia germańska (n) 

Podstawą przyjęcia na specjalność: filologia angielska są wyniki zewnętrznego egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Przyjęcie kandydatów, 
którzy zdali „starą maturę” następuje na podstawie przeliczenia ocen na procenty z egzaminu pisemnego (ustnego) z języka angielskiego wg zasad 
określonych w §6 ust. 11 uchwały. Dla kandydatów, którzy nie spełniają kryteriów rekrutacyjnych w postaci zdanej matury z języka angielskiego, ale 
wykazują znajomość danego języka zdobytą na drodze edukacji niezinstytucjonalizowanej odbędzie się egzamin pisemny z języka angielskiego. 
 
Podstawą przyjęcia na specjalność: filologia germańska (n) jest konkurs świadectw uwzględniający ocenę z języka niemieckiego na świadectwie 
ukończenia szkoły średniej lub udokumentowana znajomość języka niemieckiego.  
Termin składania dokumentów do 13.09.2013  
 

Filologia – studia drugiego stopnia-stacjonarne 
  filologia rosyjska z językiem angielskim (n) 

filologia rosyjska - język rosyjski w biznesie i turystyce  
Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska z językiem angielskim  lub filologia rosyjska.  
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. 
Termin składania dokumentów do 13.09.2013 
 



Filologia* – studia drugiego stopnia-stacjonarne  
Specjalności: filologia germańska  

  filologia germańska (n) 
Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, specjalność filologia germańska.  
Przyjęcie kandydatów następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.  
Termin składania dokumentów do 13.09.2013  

*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW 
 

INSTYTUT POLONISTYKI 
Filologia polska  -  studia pierwszego stopnia – stacjonarne, niestacjonarne 
Po pierwszym semestrze studenci wybierają jedną ze specjalności: 

kultura literacka                          
językoznawczo-redaktorska 

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki zewnętrznego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Przyjęcie kandydatów, którzy zdali „starą maturę” 
następuje na podstawie przeliczenia ocen na procenty z egzaminu pisemnego (ustnego) z języka polskiego wg zasad określonych w §6 ust. 11 uchwały.  
Termin składania dokumentów: studia stacjonarne do 19.07.2013 studia niestacjonarne do 13.09.2013 

 
Filologia polska – studia pierwszego stopnia  – stacjonarne i niestacjonarne  

specjalizacja nauczycielska 
Podstawą przyjęcia na studia są wyniki zewnętrznego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Przyjęcie kandydatów, którzy zdali „starą maturę” 
następuje na podstawie przeliczenia ocen na procenty z egzaminu pisemnego (ustnego) z języka polskiego wg zasad określonych w §6 ust. 11 uchwały.  
Termin składania dokumentów: studia stacjonarne do 19.07.2013 studia niestacjonarne do 13.09.2013 
 
Filologia polska – studia drugiego stopnia  – stacjonarne i niestacjonarne  

specjalizacja nienauczycielska 
- dla absolwentów humanistycznych studiów pierwszego stopnia specjalizacji nienauczycielskich 

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. 
Termin składania dokumentów: studia stacjonarne i niestacjonarne do 13.09.2013 
 

Filologia polska– studia drugiego stopnia  – stacjonarne i niestacjonarne  
specjalizacja nauczycielska  

– dla absolwentów humanistycznych studiów pierwszego stopnia specjalizacji nauczycielskich 

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. 
Termin składania dokumentów: studia stacjonarne i niestacjonarne do 13.09.2013 

 
Kulturoznawstwo – studia pierwszego stopnia - stacjonarne, niestacjonarne  
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń). 
Termin składania dokumentów: studia stacjonarne do  19.07.2013 studia niestacjonarne do 13.09.2013 
 
KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 
Bezpieczeństwo narodowe - studia pierwszego stopnia – stacjonarne, niestacjonarne 
Po pierwszym roku studiów studenci wybierają jedną ze specjalności: 
  polityka obronna  

zarządzanie kryzysowe  

bezpieczeństwo i porządek publiczny  
bezpieczeństwo żeglugi morskiej i portów 
bezpieczeństwo teleinformatyczne 

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.  
Na studia stacjonarne pierwszeństwo przyjęcia mają osoby, które zdawały maturę z historii, wos lub geografii. 
Termin składania dokumentów: studia stacjonarne i niestacjonarne do 19.07.2013 
 

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 
 
INSTYTUT BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA 
Biologia – studia pierwszego stopnia – stacjonarne, niestacjonarne  
Po pierwszym roku studiów studenci wybierają jedną ze specjalności: 
  przyroda (n) 

biologia medyczna  
biologia środowiskowa 
biologia z biotechnologią 

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. Pierwszeństwo przyjęcia na kierunek biologia mają 
osoby, które zdawały maturę z biologii. 
Termin składania dokumentów: studia stacjonarne do 19.07.2013 studia niestacjonarne do 13.09.2013 
 
Biologia – studia drugiego stopnia – stacjonarne, niestacjonarne 

specjalizacja nauczycielska  dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku: biologia (n),  

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. 
Termin składania dokumentów: studia stacjonarne i niestacjonarne do 13.09.2013 
 
Biologia – studia drugiego stopnia – stacjonarne, niestacjonarne 

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo.  
Specjalności:    biologia medyczna   

biologia środowiskowa  
biologia z biotechnologią 

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. 
Termin składania dokumentów: studia stacjonarne i niestacjonarne do 13.09.2013 
 
Ochrona środowiska – studia pierwszego stopnia – stacjonarne i niestacjonarne 

Specjalność:  ochrona przyrody i krajobrazu 
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. Pierwszeństwo przyjęcia na kierunek ochrona 
środowiska mają osoby, które zdawały maturę z biologii. 
Termin składania dokumentów: studia stacjonarne  do 19.07.2013 studia niestacjonarne do 13.09.2013 
 
INSTYTUT FIZYKI 



Fizyka – studia pierwszego stopnia – stacjonarne 
Po pierwszym roku studiów studenci wybierają jedną ze specjalności:  

fizyka komputerowa 
  fizyka nanotechnologii 
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. 
Termin składania dokumentów do 13.09.2013 
 

Fizyka techniczna – studia pierwszego stopnia (3,5-letnie studia inżynierskie)  - stacjonarne 
Po pierwszym roku studiów studenci wybierają jedną ze specjalności:  
Specjalność:                      ekotechnologie 

  monitoring środowiska 
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. 
Termin składania dokumentów do 13.09.2013 

 
INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH 
Geografia – studia pierwszego stopnia – stacjonarne, niestacjonarne  
Po pierwszym roku studiów studenci wybierają jedną ze specjalności:  
                         kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym 

                         gospodarka i polityka samorządowa  
geoinformacja 

bioklimatologia 
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. 
Termin składania dokumentów: studia stacjonarne do 19.07.2013 studia niestacjonarne do 13.09.2013  

 
Geografia – studia drugiego stopnia – stacjonarne, niestacjonarne 

specjalizacja nauczycielska dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku: geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja 

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. 
Termin składania dokumentów do 13.09.2013 

 
Geografia – studia drugiego stopnia – stacjonarne, niestacjonarne  
Specjalności:                turystyka - dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku: geografia, ekonomia, gospodarka przestrzenna, turystyka i  

                                         rekreacja, zarządzanie,  europeistyka. 

                           geoturystyka - dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku: geografia, ekonomia, gospodarka przestrzenna, turystyka i   

rekreacja, zarządzanie, geologia. 

 kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym - dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku: geografia, 

architektura krajobrazu, biologia, chemia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, bezpieczeństwo narodowe. 

gospodarka i administracja samorządowa - dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku: geografia, administracja,        
                  ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, politologia, zarządzanie, europeistyka, bezpieczeństwo narodowe. 

turystyka kulturowa - dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku: geografia, ekonomia, gospodarka przestrzenna, 

turystyka i  rekreacja, zarządzanie, europeistyka. 

klimat i gospodarka wodna - dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku: geografia, architektura krajobrazu, biologia,             

                   chemia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, górnictwo i geologia, oceanografia, rolnictwo, leśnictwo, turystyka i        

                   rekreacja, geologia, bezpieczeństwo narodowe. 

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. 
Termin składania dokumentów: studia stacjonarne i niestacjonarne 13.09.2013 
 

Turystyka i rekreacja– studia pierwszego stopnia stacjonarne, niestacjonarne  
Po trzecim semestrze studiów studenci wybierają jedną ze specjalności:  
                         geoturystyka 

                         turystyka w strefie nadmorskiej 
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. 
Termin składania dokumentów: studia stacjonarne  do 19.07.2013 studia niestacjonarne do 13.09.2013 
 
Gospodarka przestrzenna* – studia pierwszego stopnia stacjonarne, niestacjonarne 

Specjalność:                        zagospodarowanie i zarządzanie w przestrzeni lokalnej i regionalnej                        
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. 
Termin składania dokumentów: studia stacjonarne  do 19.07.2013 studia niestacjonarne do 13.09.2013 
*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW 
 

Kartografia i Geodezja* – studia pierwszego stopnia stacjonarne, niestacjonarne  
Specjalność:   geodezja i systemy informacji przestrzennej                        
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. 
Termin składania dokumentów: studia stacjonarne  do 19.07.2013 studia niestacjonarne do 13.09.2013 
*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW 
 
Zarządzanie* – studia pierwszego stopnia stacjonarne, niestacjonarne  
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. 
Termin składania dokumentów: studia stacjonarne  do 19.07.2013 studia niestacjonarne do 13.09.2013 
*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW 
 
INSTYTUT MATEMATYKI 
Edukacja techniczno-informatyczna – studia pierwszego stopnia (3,5-letnie studia inżynierskie) – stacjonarne 

Po pierwszym roku studiów studenci wybierają specjalność  lub specjalizację : 
specjalizacja nauczycielska  

   informatyka w zarządzaniu 
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie oceny z przedmiotu matematyka osiągniętej na egzaminie maturalnym. 
Termin składania dokumentów do 13.09.2013 

 
Matematyka – studia pierwszego stopnia – stacjonarne, niestacjonarne 
Po pierwszym semestrze studiów studenci wybierają specjalność  lub specjalizację : 

specjalizacja nauczycielska 
matematyka z zastosowaniami w finansach 

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie oceny z przedmiotu matematyka osiągniętej na egzaminie maturalnym. 
Termin składania dokumentów do 13.09.2013 
 



Matematyka – studia drugiego stopnia – stacjonarne, niestacjonarne 
specjalizacja nauczycielska – dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku matematyka. 
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie konkursu dyplomów studiów pierwszego stopnia kierunku Matematyka. 
Termin składania dokumentów do 13.09.2013 
 

Matematyka – studia drugiego stopnia – stacjonarne, niestacjonarne 
Specjalność:  analiza rzeczywista z elementami topologii ogólnej - dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku matematyka    

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie konkursu dyplomów studiów pierwszego stopnia kierunku Matematyka. 
Termin składania dokumentów do 13.09.2013 
 

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU 
Pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia – stacjonarne  
Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw dojrzałości uwzględniający ocenę z egzaminu pisemnego z języka polskiego. Przyjęcie 
kandydatów, którzy zdali „starą maturę” następuje na podstawie przeliczenia ocen na procenty z egzaminu pisemnego wg zasad określonych w §6 ust. 
11 uchwały.   
Kandydaci którzy zostaną przyjęci na 1 rok studiów przedstawiają aktualną książeczkę zdrowia wystawioną przez lekarza medycyny pracy. Dokument 

powinien zawierać dane o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk w zakładach ochrony zdrowia. Termin złożenia książeczki zdrowia w Katedrze 

Nauk o Zdrowiu do – 30 września 2013 roku.   

Termin składania dokumentów do 19.07.2013  

  
Pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia (pomostowe) - niestacjonarne 
Podstawą przyjęcia na studia są:  
- konkurs świadectw dojrzałości uwzględniający średnią ocen z przedmiotów maturalnych, (kandydaci z „nową maturą” przyjmowani są w pierwszej   
kolejności), 
- ocenę z przygotowania zawodowego na dyplomie ukończenia 5-letniego liceum medycznego (ścieżka AB) lub dwuipółletniej pomaturalnej szkoły 
pielęgniarskiej (ścieżka D),  
- kandydat/ka posiada status osoby zatrudnionej – niekoniecznie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza 
- jeśli kandydat/ka posiada obywatelstwo państwa obcego (państwo członkowskie UE lub państwo trzecie)- w tym przypadku konieczne jest 
posiadanie prawa wykonywania zawodu na terenie RP oraz zatrudnienie na terenie RP w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza. 
Liczba studentów zakwalifikowanych na daną ścieżkę nie może być mniejsza niż 8 osób. Kwalifikacja na każdą ścieżkę odbywa się oddzielnie.  

Termin składania dokumentów do 16.08.2013 
 

Ratownictwo medyczne – studia pierwszego stopnia – stacjonarne, niestacjonarne   
Podstawą przyjęcia na studia są: 
-  wyniki egzaminu ze sprawności fizycznej, 
- karta pływacka. 
Absolwenci  policealnej szkoły ratownictwa medycznego, zatrudnieni na etacie ratownika medycznego mogą być  zwolnieni  z egzaminu ze sprawności 

fizycznej po przedstawieniu dokumentacji. 

Kandydaci którzy zostaną przyjęci na 1 rok studiów przedstawiają aktualną książeczkę zdrowia wystawioną przez lekarza medycyny pracy. Dokument 

powinien zawierać dane o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk w zakładach ochrony zdrowia. Termin złożenia książeczki zdrowia w Katedrze 

Nauk o Zdrowiu do – 30 września 2013 roku.   

Termin składania dokumentów:   Termin egzaminu sprawnościowego: 

studia stacjonarne do 19.07.2013 23.07.2013 
studia niestacjonarne do 13.09.2013 17.09.2013 
 
Zdrowie publiczne – studia pierwszego stopnia – stacjonarne, niestacjonarne 
Po trzecim semestrze studiów studenci wybierają jedną ze specjalności:  
Specjalności: promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna 

  zarządzanie opieką medyczną 
Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw dojrzałości uwzględniający ocenę z egzaminu pisemnego z języka polskiego. Przyjęcie 
kandydatów, którzy zdali „starą maturę” następuje na podstawie przeliczenia ocen na procenty z egzaminu pisemnego wg zasad określonych w §6 ust. 
11 uchwały.  
Kandydaci którzy zostaną przyjęci na 1 rok studiów przedstawiają aktualną książeczkę zdrowia wystawioną przez lekarza medycyny pracy. Dokument 

powinien zawierać dane o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk w zakładach ochrony zdrowia. Termin złożenia książeczki zdrowia w Katedrze 

Nauk o Zdrowiu do – 30 września 2013 roku.   

Termin składania dokumentów: studia stacjonarne do 19.07.2013 studia niestacjonarne do 13.09.2013 
 

 
 
 
 
 


