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Zasady rekrutacji na studia:
 stacjonarne i niestacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie, kierunek pedagogika specjalna,
 stacjonarne i niestacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie, kierunek pedagogika
przedszkolna i wczesnoszkolna,
 stacjonarne i niestacjonarne 2-letnie drugiego stopnia, kierunek pedagogika specjalność
doradztwo zawodowe i personalne,
 stacjonarne i niestacjonarne 2-letnie drugiego stopnia, kierunek pedagogika specjalna
specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 stacjonarne i niestacjonarne 2-letnie drugiego stopnia, kierunek pedagogika specjalna
specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 stacjonarne i niestacjonarne 2-letnie drugiego stopnia, kierunek pedagogika specjalność
wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe,
 pozostałe specjalności studiów stacjonarnych 2-letnich drugiego stopnia na kierunkach
pedagogika specjalna i pedagogika,

1.Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie
d)

Pedagogika specjalna - profil ogólnoakademicki
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

1) 2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

matematyka lub informatyka lub
wiedza o społeczeństwie
chemia lub fizyka i astronomia
lub fizyka lub geografia lub
historia muzyki lub historia
sztuki lub wiedza o tańcu

podstawowy
lub
rozszerzony

0,2

przedmiot

waga

j. polski

0,4

j. obcy nowożytny

0,3

biologia lub
historia

0,3

matematyka lub wiedza o
społeczeństwie lub
informatyka

0,3

chemia lub fizyka z
astronomią lub geografia

0,2

uwaga

0,4
0,15
0,3
0,15
0,3
0,15
0,3
0,1

0,2

4)

biologia lub historia

uwaga

jeden przedmiot do wyboru

j. obcy nowożytny

waga

4)

j. polski

poziom
podstawowy
lub
rozszerzony
podstawowy
lub
rozszerzony
podstawowy
lub
rozszerzony
podstawowy
lub
rozszerzony

jeden przedmiot do wyboru

przedmiot

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z
wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym
przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.
Po ukończeniu I roku studiów student wybiera jedną z następujących specjalności:
‒ terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym,
‒ edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
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Pedagogika specjalna d)- profil ogólnoakademicki
Dla kandydatów na specjalność logopedia

1) Sprawdzian praktyczny z predyspozycji językowych mający na celu wykluczenie zaburzeń mowy
2)
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

1) 2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

matematyka lub informatyka lub
wiedza o społeczeństwie

podstawowy
lub
rozszerzony

chemia lub fizyka i astronomia
lub fizyka lub geografia lub
historia muzyki lub historia
sztuki lub wiedza o tańcu

podstawowy
lub
rozszerzony

0,2

przedmiot

waga

j. polski

0,4

j. obcy nowożytny

0,3

biologia lub
historia

0,3

matematyka lub wiedza o
społeczeństwie lub
informatyka

0,3

chemia lub fizyka z
astronomią lub geografia

0,2

uwaga

0,4
0,15
0,3
0,15
0,3
0,15
0,3
0,1

0,2

4)

biologia lub historia

uwaga

jeden przedmiot do wyboru

j. obcy nowożytny

waga

4)

j. polski

poziom
podstawowy
lub
rozszerzony
podstawowy
lub
rozszerzony
podstawowy
lub
rozszerzony

jeden przedmiot do wyboru

przedmiot

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z
wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym
przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.
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Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna d)- profil ogólnoakademicki
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

1) 2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

matematyka lub informatyka lub
wiedza o społeczeństwie
chemia lub fizyka i astronomia
lub fizyka lub geografia lub
historia muzyki lub historia
sztuki lub wiedza o tańcu

podstawowy
lub
rozszerzony

przedmiot

waga

j. polski

0,4

j. obcy nowożytny

0,3

biologia lub
historia

0,3

matematyka lub wiedza o
społeczeństwie lub
informatyka

0,3

chemia lub fizyka z
astronomią lub geografia

0,2

uwaga

0,4
0,15
0,3
0,15
0,3
0,15
0,3
0,1

0,2

4)

biologia lub historia

uwaga

0,2

jeden przedmiot do wyboru

j. obcy nowożytny

waga

4)

j. polski

poziom
podstawowy
lub
rozszerzony
podstawowy
lub
rozszerzony
podstawowy
lub
rozszerzony
podstawowy
lub
rozszerzony

jeden przedmiot do wyboru

przedmiot

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z
wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym
przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.
Po ukończeniu III roku studiów student wybiera jedną z następujących specjalności:
‒ terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży,
‒ edukacja dziecka do lat trzech.

2. Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne c)- profil ogólnoakademicki
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia
Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych
c)

Pedagogika specjalna specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną profil ogólnoakademicki
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia:

kierunków pedagogika i pedagogika specjalna po wszystkich specjalnościach z przygotowaniem nauczycielskim,

innych kierunków po specjalnościach nauczycielskich
Z obowiązkiem uzupełnienia w toku studiów przedmiotów z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
intelektualną.
Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych

Pedagogika specjalna specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi c)- profil ogólnoakademicki
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia:

kierunków pedagogika i pedagogika specjalna po wszystkich specjalnościach z przygotowaniem nauczycielskim,

innych kierunków po specjalnościach nauczycielskich
Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych
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Pedagogika specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe c)- profil ogólnoakademicki
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku pedagogika z uwzględnieniem następujących modułów
specjalnościowych (specjalności): edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, pedagogika przedszkolna i
wczesnoszkolna, edukacja elementarna, wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe, zintegrowana edukacja
przedszkolna i wczesnoszkolna.
Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych

Pozostałe specjalności na studiach stacjonarnych 2-letnich drugiego stopnia kierunkach pedagogika
specjalna i pedagogika
Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych

3. Studia niestacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie
Pedagogika specjalna d) e)- profil ogólnoakademicki
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc
Po ukończeniu I roku studiów student wybiera jedną z następujących specjalności:
‒ terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym,
‒ edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna d) e)- profil ogólnoakademicki
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc
Po ukończeniu III roku studiów student wybiera jedną z następujących specjalności:
‒ terapia pedagogiczna dzieci,
‒ edukacja dziecka do lat trzech.

4. Studia niestacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne c) e)- profil ogólnoakademicki
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia:
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc

Pedagogika specjalna specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
e)
- profil ogólnoakademicki

c)

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia:

kierunków pedagogika i pedagogika specjalna po wszystkich specjalnościach z przygotowaniem nauczycielskim,

innych kierunków po specjalnościach nauczycielskich
Z obowiązkiem uzupełnienia w toku studiów przedmiotów z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
intelektualną.
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc

Pedagogika specjalna specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami
c) e)
edukacyjnymi
- profil ogólnoakademicki
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia:

kierunków pedagogika i pedagogika specjalna po wszystkich specjalnościach z przygotowaniem nauczycielskim,

innych kierunków po specjalnościach nauczycielskich
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc
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Pedagogika specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

c) e)

- profil ogólnoakademicki

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku pedagogika z uwzględnieniem następujących modułów
specjalnościowych (specjalności): edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna, edukacja elementarna, wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe, zintegrowana edukacja
przedszkolna i wczesnoszkolna.
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc

Objaśnienie stosowanych przypisów:
1) Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej.
2) Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego
na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.
3) Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty „nowej matury” podany jest w § 22 ust. 1 Części ogólnej
Uchwały.
4) Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, to brany pod uwagę jest najlepszy z wyników.
5) Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to
wybierany jest najlepszy wynik.
6) Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 23 Części ogólnej Uchwały.
a)
b)
c)
d)
e)

Studia pierwszego stopnia (3-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata.
Studia pierwszego stopnia (3,5-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera.
Studia drugiego stopnia (2-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra.
Jednolite studia magisterskie (5-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra.
Studia niestacjonarne - zajęcia odbywają się od piątku do niedzieli.
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