Wydział Nauk Społecznych
Rok akademicki 2018/2019

Załącznik nr 9 do uchwały nr 110
Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r.

Kryterium — zakres kwalifikacji

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Kierunki studiów:

v Doradztwo filozoficzne i coaching;
v Filozofia;
v Kognitywistyka;
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:
Język polski
poziom podstawowy
lub rozszerzony

Waga = 40%

Język obcy
nowożytny

Przedmiot do
wyboru*

poziom podstawowy
lub rozszerzony

poziom podstawowy
lub rozszerzony

Waga = 30%

Waga = 30%

* Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie.
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie
wynik korzystniejszy.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim — określonych w § 13 ust. 2. Uchwały
rekrutacyjnej Senatu UŚ.
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Załącznik nr 9

Kierunki studiów:

v Doradztwo filozoficzne i coaching;
v Filozofia;
v Kognitywistyka;
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

Kierunek studiów:

v Filozofia
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne

oraz

niestacjonarne

studia drugiego stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia
kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności — wiedzę i umiejętności
z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych oraz z innych obszarów wiedzy.
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po
zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

uprzednim

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na
liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wg
zasad:
§

ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych — ocena
mnożona x 2;

§

ukończenie studiów w obszarze pozostałych nauk — ocena mnożona x 1.
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Kierunek studiów:
v

Doradztwo filozoficzne i coaching

Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne

oraz

niestacjonarne

studia drugiego stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia
kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności — wiedzę i umiejętności
z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych.
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po
zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

uprzednim

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na
liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wg
zasady:
§

ukończenie kierunków: doradztwo filozoficzne i coaching, filozofia lub psychologia — ocena
mnożona x 3;

§

ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych — ocena
mnożona x 2;

§

ukończenie studiów w obszarze pozostałych nauk — ocena mnożona x 1.
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Kierunek studiów:

v Historia;
v Turystyka historyczna;
v Doradztwo i infobrokerstwo historyczne
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ od 2010 roku:
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:
Język polski

Język obcy
nowożytny

Matematyka

Przedmiot
do wyboru

Waga = 30%

Waga = 20%

Waga = 10%

Waga = 40%

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ do 2009 roku:
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:
Język obcy
Przedmiot
Język polski
nowożytny
do wyboru*
poziom podstawowy
lub rozszerzony

Waga = 35%

poziom podstawowy
lub rozszerzony

poziom podstawowy
lub rozszerzony

Waga = 30%

Waga = 35%

* Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie.
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie
wynik korzystniejszy.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim — określonych w § 13 ust. 2. Uchwały
rekrutacyjnej Senatu UŚ.
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Kierunek studiów:

v Historia;
v Turystyka historyczna
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

Kierunek studiów:

v Historia
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne
studia drugiego stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia
kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności — wiedzę i umiejętności z
obszaru nauk humanistycznych albo społecznych.
W przypadku absolwentów kierunków z innych obszarów nauk, oczekuje się:
o zainteresowania naukami społecznymi;
o gotowości do uzupełnienia wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień historii oraz
doskonalenia umiejętności i kompetencji w ramach pracy własnej, w tym w szczególności:
• wiedzy z zakresu historii Polski i historii powszechnej od starożytności po wiek
XX;
• umiejętności wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej do analizowania
procesów i zjawisk;
• umiejętności dostrzegania, diagnozowania oraz racjonalnego i krytycznego
oceniania uwarunkowań oraz przebiegu procesów i zjawisk.
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po
zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

uprzednim

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na
liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów
pierwszego stopnia, wg zasad:
§

ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych — średnia mnożona x 3;

§

ukończenie studiów w obszarze nauk społecznych — średnia mnożona x 2;

§

ukończenie studiów w obszarze pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.

5

Wydział Nauk Społecznych
Rok akademicki 2018/2019

Kryterium — zakres kwalifikacji
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Kierunek studiów:

v Historia
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

niestacjonarne
studia drugiego stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia
kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności — wiedzę i umiejętności z
obszaru nauk humanistycznych albo społecznych.
W przypadku absolwentów kierunków z innych obszarów nauk, oczekuje się:
o zainteresowania naukami społecznymi;
o gotowości do uzupełnienia wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień historii oraz
doskonalenia umiejętności i kompetencji w ramach pracy własnej, w tym w szczególności:
• wiedzy z zakresu historii Polski i historii powszechnej od starożytności po wiek
XX;
• umiejętności wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej do analizowania
procesów i zjawisk;
• umiejętności dostrzegania, diagnozowania oraz racjonalnego i krytycznego
oceniania uwarunkowań oraz przebiegu procesów i zjawisk.
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po
zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

uprzednim

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na
liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów
pierwszego stopnia, wg zasad:
§

ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych — średnia mnożona x 3;

§

ukończenie studiów w obszarze nauk społecznych — średnia mnożona x 2;

§

ukończenie studiów w obszarze pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.
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Kierunek studiów:

v Środkowoeuropejskie studia historyczne
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne
studia drugiego stopnia

Studia wspólnie realizowane z Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici i Ostravska
univerzita v Ostrave.
Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym co najmniej licencjata.
Kandydat powinien posiadać kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na
studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności — wiedzę i umiejętności z obszaru nauk
humanistycznych albo społecznych.
Postępowanie kwalifikacyjne:
O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną
ocen z całego okresu studiów, pomnożoną przez przelicznik wg zasad:
§

ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych — średnia mnożona x 3;

§

ukończenie studiów w obszarze nauk społecznych — średnia mnożona x 2;

§

ukończenie studiów w obszarze pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.

W przypadku, gdy wielu kandydatów uzyska taki sam wynik z postępowania kwalifikacyjnego,
a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich osób, dodatkowym kryterium, obejmującym
wszystkich kandydatów, będzie rozmowa kwalifikacyjna z zakresu objętego tematyką studiów.
Jeżeli rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzona, wynik końcowy kandydata oblicza się
w następujący sposób:
W = Śr + Rk
gdzie:
W - ostateczny wynik kandydata;
Śr - średnia arytmetyczna ocen z całego okresu studiów po pomnożeniu przez odpowiedni współczynnik;
Rk – ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

Otrzymanie oceny niedostatecznej (2.0) w skali ocen od 2.0 do 5.0 oraz nieobecność na rozmowie
kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania kwalifikacyjnego.
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Kierunek studiów:

v Historia sztuki
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ od 2010 roku:
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej, na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
Język polski

Język obcy
nowożytny

Matematyka

Przedmiot
do wyboru*

Waga = 30%

Waga = 20%

Waga = 10%

Waga = 40%

* Wynik z wybranego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony
przez współczynnik 1;
* Wynik z wybranego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym zostanie pomnożony
przez współczynnik 0,5.
* Wynik z przedmiotu historia sztuki z poziomu rozszerzonego zostanie pomnożony przez
współczynnik 3,0;
* Wynik z przedmiotu historia sztuki z poziomu podstawowego zostanie pomnożony przez
współczynnik 2,0.
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie
wynik korzystniejszy.
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ do 2009 roku:
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej, na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
Język polski

Język obcy
nowożytny

Przedmiot
do wyboru*)**

Waga = 35%

Waga = 30%

Waga = 35%

** Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie.
* Wynik z wybranego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony
przez współczynnik 1;
* Wynik z wybranego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym zostanie pomnożony
przez współczynnik 0,5.
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Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie
wynik korzystniejszy.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim — określonych w § 13 ust. 2. Uchwały
rekrutacyjnej Senatu UŚ.

Kierunek studiów:

v Historia sztuki
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
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Kierunki studiów:

v Politologia;
v Dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
v Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe;
v Doradztwo polityczne i publiczne
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ od 2015 roku:
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:
Język polski

Matematyka

waga = 30% (a)

waga = 10% (b)

Język obcy
nowożytny
waga = 20% (c)

Przedmiot do
wyboru
waga = 40% (d)

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ od 2010 roku:
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:
Język polski

Matematyka

Język obcy
nowożytny

waga = 30% (a)

waga = 10% (b)

waga = 20% (c)

Przedmiot do
wyboru*

poziom podstawowy
lub rozszerzony

waga = 40% (d)

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ do 2009 roku:
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:
Język polski
poziom podstawowy
lub rozszerzony

waga = 30% (a)

Matematyka
albo

inny przedmiot

wybrany przez
kandydata zdawany na
dowolnym poziomie

waga = 10% (b)

Język obcy
nowożytny
poziom podstawowy
lub rozszerzony

waga = 20% (c)

Przedmiot do
wyboru*

(inny niż wybrany
wcześniej)
poziom podstawowy
lub rozszerzony

waga = 40% (d)

* Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie.
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie
wynik korzystniejszy.
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Sposób obliczania ostatecznego wyniku:
W=axP+bxM+cxJ+dxX
Gdzie:
W – wynik końcowy kandydata
P – wynik z języka polskiego
M – wynik z matematyki/innego przedmiotu
J – wynik z języka obcego nowożytnego
X – wynik z dodatkowego przedmiotu
a, b, c, d – wagi – wielokrotności 5%.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim — określonych w § 13 ust. 2. Uchwały
rekrutacyjnej Senatu UŚ.

Kierunki studiów:

v Politologia;
v Dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
v Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe;
v Doradztwo polityczne i publiczne
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
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Kierunek studiów:

v Politologia;
v Dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
v Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne

oraz

niestacjonarne

studia drugiego stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach
II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
• zna podstawową nomenklaturę używaną w obszarze nauk społecznych lub humanistycznych,
rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych;
• potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i polityczne;
• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
• wykorzystuje wiedzę z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych w komunikowaniu
się z otoczeniem;
• potrafi myśleć i działać w sposób skuteczny na rzecz dobra społecznego.
W przypadku absolwentów kierunków z innych obszarów wiedzy, oczekuje się:
• zainteresowania naukami społecznymi;
• gotowości do uzupełnienia wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień z wybranego ww.
kierunku oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji w ramach pracy własnej.
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po
zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

uprzednim

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na
liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów
pierwszego stopnia, wg zasad:
§

ukończenie studiów w obszarze nauk społecznych — średnia mnożona x 3;

§

ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych — średnia mnożona x 2;

§

ukończenie studiów w obszarze pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.
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Kierunki studiów:

v Praca socjalna;
v Socjologia
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:
Język polski

Język obcy nowożytny

Przedmiot do wyboru*

poziom podstawowy
lub rozszerzony

poziom podstawowy
lub rozszerzony

poziom podstawowy
lub rozszerzony

waga = 35% (a)

waga = 30% (b)

waga = 35% (c)

* Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie.
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie
wynik korzystniejszy.
Sposób obliczania ostatecznego wyniku:
W = a x P + b x J + c x PW
Gdzie:
W – wynik końcowy kandydata,
P – wynik z języka polskiego,
J – wynik z języka obcego nowożytnego,
PW – wynik z dodatkowego przedmiotu,
a, b, c – wagi.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim — określonych w § 13 ust. 2. Uchwały
rekrutacyjnej Senatu UŚ.
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Kryterium — zakres kwalifikacji

Załącznik nr 9

Kierunki studiów:

v Praca socjalna;
v Socjologia;
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

Kierunek studiów:

v Socjologia
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne

oraz

niestacjonarne

studia drugiego stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia
kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności — wiedzę i umiejętności
z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych.
W przypadku absolwentów kierunków z innych obszarów nauk, oczekuje się:
o zainteresowania naukami społecznymi;
o gotowości do uzupełnienia wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień socjologii ogólnej
oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji w ramach pracy własnej, w tym
w szczególności:
• wiedzy o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych;
• umiejętności wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej do analizowania
procesów i zjawisk społecznych;
• umiejętności obserwowania, diagnozowania oraz racjonalnego i krytycznego
oceniania uwarunkowań oraz przebiegu procesów i zjawisk społecznych.
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po
zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

uprzednim

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na
liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów
pierwszego stopnia, wg zasad:
§

ukończenie studiów w obszarze nauk społecznych — średnia mnożona x 3;

§

ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych — średnia mnożona x 2;

§

ukończenie studiów w obszarze pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.
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Kryterium — zakres kwalifikacji

Załącznik nr 9

Kierunek studiów:

v Praca socjalna
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne

oraz

niestacjonarne

studia drugiego stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia
kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności — wiedzę i umiejętności
z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych. Od kandydatów oczekuje się zainteresowania
problematyką pracy socjalnej.
W przypadku absolwentów kierunków z innych obszarów nauk, oczekuje się:
o gotowości do uzupełnienia wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień pracy socjalnej oraz
doskonalenia umiejętności i kompetencji w ramach pracy własnej, w tym w szczególności:
• wiedzy o problemach społecznych;
• umiejętności wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej do podejmowania
aktywności na rzecz jednostek, grup i społeczności lokalnych;
• umiejętności obserwowania, analizowania, diagnozowania oraz racjonalnego
oceniania uwarunkowań problemów społecznych.
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po
zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

uprzednim

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na
liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów
pierwszego stopnia, wg zasad:
§

ukończenie studiów w obszarze nauk społecznych — średnia mnożona x 3;

§

ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych — średnia mnożona x 2;

§

ukończenie studiów w obszarze pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.
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