Wydział Nauk o Ziemi
Rok akademicki 2018/2019

Załącznik nr 8 do uchwały nr 110
Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r.

Kryterium — zakres kwalifikacji

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
Kierunki studiów:

v Geografia
v Geologia
v Geofizyka
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia pierwszego stopnia
licencjackie

Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości.
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po
zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

uprzednim

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce
na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości, według poniższych
zasad.
Pod uwagę brane będą wyniki ze świadectwa dojrzałości z następujących przedmiotów
maturalnych: geografia, biologia, matematyka, fizyka, informatyka, chemia, historia, wiedza
o społeczeństwie, język obcy nowożytny.
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Liczba punktów za każdy przedmiot będzie równa wynikowi procentowemu uzyskanemu na
świadectwie dojrzałości. W zależności od poziomu na jakim zdawany był przedmiot liczba punktów
zostanie pomnożona przez mnożniki przedstawione w tabeli 1.
Przedmiot nie wykazany na świadectwie dojrzałości nie będzie uwzględniany w końcowej
punktacji.
Tabela 1
przedmiot
geografia
biologia
matematyka
fizyka
informatyka
chemia
historia
wiedza o społeczeństwie
język obcy nowożytny

poziom
podstawowy
mnożnik
2
1
1
1
1
1
1
1
1

poziom
rozszerzony mnożnik
3
2
2
2
2
2
2
2
2
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O miejscu w rankingu decyduje suma punktów uzyskanych z przedmiotów wymienionych w tabeli
1. Na studia będą przyjmowane osoby z największą liczbą punktów, aż do wypełnienia limitu
miejsc.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Oceny ze świadectwa dojrzałości zostaną przeliczone na punkty według tabeli 2. Dalszy tryb
kwalifikacji będzie prowadzony tak jak dla kandydatów z Nową Maturą. Przedmioty maturalne będą
traktowane jako zdane na poziomie rozszerzonym.
Tabela 2
Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku
6 — 100 %

5 — 100 %

5 — 80 %

4 — 70 %

4 — 75 %

3 — 30 %

3 — 50 %
2 — 30 %

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
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Kierunek studiów:

v Geologia stosowana
v Inżynieria zagrożeń środowiskowych
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia pierwszego stopnia
inżynierskie

Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości.
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po
zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

uprzednim

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce
na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości, według poniższych
zasad.
Pod uwagę brane będą wyniki ze świadectwa dojrzałości z następujących przedmiotów
maturalnych: geografia, biologia, matematyka, fizyka, informatyka, chemia, historia, wiedza
o społeczeństwie, język obcy nowożytny.
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Liczba punktów za każdy przedmiot będzie równa wynikowi procentowemu uzyskanemu na
świadectwie dojrzałości. W zależności od poziomu na jakim zdawany był przedmiot liczba punktów
zostanie pomnożona przez mnożniki przedstawione w tabeli 1.
Przedmiot nie wykazany na świadectwie dojrzałości nie będzie uwzględniany w końcowej
punktacji.
Tabela 1
przedmiot
geografia
biologia
matematyka
fizyka
informatyka
chemia
historia
wiedza o społeczeństwie
język obcy nowożytny

poziom
podstawowy
mnożnik
2
1
1
1
1
1
1
1
1

poziom
rozszerzony mnożnik
3
2
2
2
2
2
2
2
2

O miejscu w rankingu decyduje suma punktów uzyskanych z przedmiotów
wymienionych w tabeli 1. Na studia będą przyjmowane osoby z największą liczbą
punktów, aż do wypełnienia limitu miejsc.
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Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Oceny ze świadectwa dojrzałości zostaną przeliczone na punkty według tabeli 2. Dalszy tryb
kwalifikacji będzie prowadzony tak jak dla kandydatów z Nową Maturą. Przedmioty maturalne będą
traktowane jako zdane na poziomie rozszerzonym.
Tabela 2
Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku
6 — 100 %

5 — 100 %

5 — 80 %

4 — 70 %

4 — 75 %

3 — 30 %

3 — 50 %
2 — 30 %

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
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Kierunek studiów:

v Geografia
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne

oraz

niestacjonarne

studia drugiego stopnia

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem
licencjata, inżyniera lub magistra w zakresie geografii lub dyscyplin pokrewnych.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
• rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze;
• ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk przyrodniczych w systemie nauk oraz ich
specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
• ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
• potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów;
• posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów
badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników,
pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
• umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego;
• potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze
specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
• posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym,
dotyczących zagadnień szczegółowych;
• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
• potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po
zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

uprzednim

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce
na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

5

Wydział Nauk o Ziemi
Rok akademicki 2018/2019

Kryterium — zakres kwalifikacji

Załącznik nr 8

Kierunek studiów:

v Geologia
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne
studia drugiego stopnia

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem
licencjata, inżyniera lub magistra w zakresie geologii lub dyscyplin pokrewnych.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
• rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze;
• ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk przyrodniczych w systemie nauk oraz ich
specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
• ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
• potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów;
• posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów
badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników,
pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
• umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego;
• potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze
specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
• posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym,
dotyczących zagadnień szczegółowych;
• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
• potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po
zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

uprzednim

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce
na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
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Kierunek studiów:

v Geofizyka
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne
studia drugiego stopnia

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem
licencjata, inżyniera lub magistra w zakresie geofizyki, fizyki, geologii lub dyscyplin pokrewnych.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
• rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze;
• ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk przyrodniczych w systemie nauk oraz ich
specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
• ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
• potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów;
• posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów
badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników,
pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
• umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego;
• potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze
specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
• posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym,
dotyczących zagadnień szczegółowych;
• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
• potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po
zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

uprzednim

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce
na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
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Kierunek studiów:

v Geografia;
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

niestacjonarne
studia pierwszego stopnia

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po
zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

uprzednim

Kryterium kwalifikacji — zdany egzamin maturalny/dojrzałości.
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
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Kierunek studiów:

v Turystyka
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne

oraz

niestacjonarne

studia drugiego stopnia

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem
licencjata, inżyniera lub magistra w zakresie turystyki lub dyscyplin pokrewnych.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
• rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze i społeczne;
• ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk przyrodniczych i społecznych
w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
• ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię
z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
• potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację
z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów;
• posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę
problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację
wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych;
• umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego;
• potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze
specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
• posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym,
dotyczących zagadnień szczegółowych;
• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
• potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po
zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

uprzednim

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce
na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
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