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Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udzielają:

Dziekanaty Wydziałów

(numery telefonów w ofercie kształcenia oraz w części informatora
pt. „podstawowe informacje o rekrutacji”)

Biuro ds. Studenckich

Ul. M. Oczapowskiego 2 pok. 05 i 1
10-719 Olsztyn
telefony: 89 524 52 29, 524 51 51, 523 38 35, 523 45 93, 523 45 09, 523 34 23, 523 45 22
Internet:
www.uwm.edu.pl/kandydaci
		rekrutacja.uwm.edu.pl
e-mail: rekrutacja@uwm.edu.pl
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władze uniwersytetu

REK TOR
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
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Prorektor ds. Kształcenia i Studentów,
I zastępca rektora
dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

Prorektor ds. Kadr
dr hab. Sławomir Przybyliński,
prof. UWM

Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju
dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski

Prorektor ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz
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informacje o uczelni

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest
największą uczelnią publiczną w północno-wschodniej Polsce, oferującą bezpłatne kształcenie na studiach stacjonarnych.
Uniwersytet powstał w 1999 roku łącząc pięćdziesięcioletnie tradycje Akademii Rolniczo-Technicznej, trzydziestoletnie Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz ponad 450 lat
kształcenia teologicznego na Warmii.

Uniwersytet tworzy 18 wydziałów, które posiadają
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora
habilitowanego w 10 dziedzinach i 16 dyscyplinach naukowych oraz stopnia doktora w 12 dziedzinach i w 24
dyscyplinach naukowych. Obecnie na Uniwersytecie prowadzone są 74 kierunki kształcenia, na których studiuje
ponad 20 tys. studentów.
Większość obiektów naukowo-dydaktycznych oraz
domów studenckich zlokalizowanych jest w dzielnicy Olsztyna – Kortowie, stanowiącej samodzielne miasteczko
akademickie. Campus - Kortowo posiada szeroko rozbudowaną infrastrukturę: nowoczesne laboratoria, pracownie, sale wykładowe, nowoczesne zaplecze naukowo-badawcze i rekreacyjne oraz osiedle mieszkaniowe. Walorem
miasteczka akademickiego jest jego malownicze położenie wśród lasów i jezior. Teren całego campusu uniwersyteckiego jest monitorowany, a bezpieczeństwo mieszkańców zapewnia straż akademicka. Campus - Kortowo
zaliczany jest do jednych z najpiękniej zlokalizowanych
ośrodków akademickich w Polsce.
Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych,
realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb
gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie funkcjonuje w systemie Polskiej Komisji Akredytacyjnej, oznacza
to, że przygotowana oferta dydaktyczna na poszczególnych kierunkach studiów, programy kształcenia i programy

organizacja studiów

studiów, księgozbiór biblioteki (specjalistyczne podręczniki akademickie i książki naukowe), a także kwalifikacje kadry naukowej i warunki prowadzenia zajęć powodują, iż
realizacja dydaktyki przebiega według ustalonych standardów gwarantujących wysoką jakość kształcenia.
zz Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do
30 września następnego roku kalendarzowego.
zz Rok akademicki składa się z: dwóch 15-tygodniowych
okresów zajęć dydaktycznych (semestrów), dwóch sesji egzaminacyjnych (zimowej i letniej) oraz dwóch sesji poprawkowych (zimowej i jesiennej), a także wakacji
zimowych i letnich, trwających nie krócej niż 6 tygodni,
w tym 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich.
zz Ramową organizację roku akademickiego ustala, corocznie przed jego rozpoczęciem rektor. Rektor może
w ciągu roku ustanowić dodatkowe dni wolne od zajęć oraz w razie potrzeby zawiesić zajęcia dydaktyczne
w określonych dniach i godzinach.
zz Szczegółową organizację roku akademickiego oraz harmonogramy sesji egzaminacyjnych na poszczególnych
wydziałach, kierunkach i latach studiów ustala dziekan
w porozumieniu z wydziałowym organem samorządu
studenckiego.
zz Istnieje możliwość rozpoczęcia zajęć dydaktycznych
wcześniej niż w październiku, w związku z tym dopuszcza się inne terminy sesji egzaminacyjnych, w zależności od ustaleń kierownictwa wydziałów.
zz Studia prowadzone są według planów studiów i programów kształcenia uchwalonych przez radę wydziału,
wg wytycznych określonych przez Senat, po zasięgnię-
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zz

zz

ciu opinii wydziałowego organu samorządu studenckiego.
Tygodniowy rozkład zajęć, opracowany po zasięgnięciu opinii organów wydziałowego samorządu studenckiego, podawany jest do wiadomości studentów na
7 dni przed rozpoczęciem każdego semestru, poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń dziekanatu oraz zamieszenie informacji na stronie internetowej wydziału.
W celu usprawnienia dydaktyki i wychowania w Uczelni, powoływani są spośród nauczycieli akademickich
opiekunowie lat, a na studiach stacjonarnych również
opiekunowie grup studenckich oraz opiekunowie kół
naukowych. Do podstawowych obowiązków opiekuna
należy udzielanie studentom pomocy, rady i konsultacji w sprawach związanych z ich problemami dydaktycznymi, socjalnymi, a także opiniowanie na prośbę
studenta lub na życzenie dziekana indywidualnych
spraw związanych z tokiem studiów.
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czy wiesz, że?
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UWM uzyskał certyfikat „Dobra Uczelnia - Dobra Praca”, który wyróżnia dobre wzorce w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia
perspektyw zawodowych. Certyfikat jest dowodem
wysokiej jakości funkcjonowania jednostek uczelnianych na rzecz absolwentów, dostosowania programu
nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowych i zagranicznych programów stażowych, współpracy uczelni
z pracodawcami z regionu, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze administracji i zarządzania uczelni oraz korzystania z zasobów wiedzy
w Internecie.
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej dwukrotnie (2004 i 2008) przyznał Uniwersytetowi tytuł
„Uczelni Przyjaznej Studentom”.
Dzielnica Olsztyna - Kortowo, w której mieści się campus uniwersytecki, została nominowana w konkursie
National Geographic Polska do tytułu „Cud Polski”.
Część campusu uniwersyteckiego, która została włączona do rejestru zabytków, powstała już w XIX wieku.
Tutaj Paweł Jaszczuk osadził akcję swojej powieści „Testament”.
Zdjęcia do filmu Filipa Bajona „Kamerdyner” kręcono
w Zespole Pałacowo-Parkowym i Stacji Badawczo-Dydaktycznej UWM w Łężanach.
Olsztyńskie juwenalia „Kortowiada” to największa tego
typu impreza w Polsce, którą corocznie odwiedza 100
tys. osób. Kortowiada została uznana za najlepsze juwenalia w Polsce wg internautów portalu eurostudent.
pl oraz w konkursie ProJuvenes 2014 oraz ProJuvenes

zz
zz
zz

zz
zz

zz

zz

zz

2017 organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Kortowiada posiada swój oficjalny hymn nagrany przez zespół ENEJ. W 2019 r. Kortowiada będzie świętować swoje 60-te urodziny.
UWM ma swoje profile w popularnych serwisach: YouTube i Facebook.
Campus uniwersytecki wyposażony jest w sieć bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu.
38 osoby zostały uhonorowane przez UWM tytułem
doktora honoris causa. Wśród nich znaleźli się m.in. Jerzy Buzek, Stanisław Dziwisz, Władysław Bartoszewski,
Jerzy Skolimowski czy Hans-Gert Pöttering.
W uczelni aktualnie realizowanych jest 164 projektów
badawczych.
W ramach programu Erasmus studenci i pracownicy
UWM mogą wyjechać do 340 uczelni wyższych w Europie.
W ofercie kształcenia UWM znajdują się programy
kształcenia realizowane w językach obcych, m.in. na
kierunkach: komunikacja międzykulturowa w Europie,
lekarskim, geodezji i kartografii, inżynierii środowiska,
politologii, technologii żywności i żywieniu człowieka,
rybactwie.
Akademickie Centrum Kultury to wiele różnych agend
kulturalnych. Od Zespołu Pieśni i Tańca Kortowo przez
Akademicki Klub Miłośników Fantastyki po „Tabun”, czyli Studencką Grupę Motocyklową, Studencki Teatr „Cezar”, Akademicką Orkiestrę Dętą.
Siatkarze AZS UWM Olsztyn pięciokrotnie zdobywali
mistrzostwo Polski.
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Uniwersytet dysponuje prawie 3047 miejscami w 11
domach studenckich. Większość akademików ma pokoje dwu i trzy osobowe. Osiedle mieszkaniowe zlokalizowane jest w campusie kortowskim.
UWM otrzymał nagrodę „Lider Wdrażania Regionalnych
Strategii Innowacji” przyznawaną przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego.
Weterynaria na UWM jako jedyny wydział weterynaryjny w Polsce uzyskał akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (EAEVE).
Dogodne warunki znajdują na UWM osoby z niepełnosprawnością. Do ich dyspozycji pozostaje odpowiednio wyposażona pracownia komputerowa i wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu w Biurze ds. Osób
Niepełnosprawnych. Mogą w każdej sprawie liczyć na
pomoc wydziałowych opiekunów, pomoc psychologiczną, a w szczególnych przypadkach na asystenta
dydaktycznego.
Studenci Uniwersytetu mogą rozwijać swoje zainteresowania w ponad 260 kołach naukowych.
UWM to Uczelnia Przyjazna Rodzicom - taki tytuł przyznało UWM Stowarzyszenie Doradców Europejskich
PLinEU z Krakowa za warunki i udogodnienia oferowane młodym rodzicom, studentom i doktorantom.
W UWM funkcjonuje nowoczesna Pływalnia Uniwersytecka z siłownią i saunami.
Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM, został laureatem
ogólnopolskiego prestiżowego konkursu Lumen 2015.
Odebrał nagrodę w najważniejszej kategorii - lider zarządzania uczelnią.

zz

zz

zz

zz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski realizuje pilotażowy projekt ochotniczego szkolenia wojskowego studentów pod nazwą Legia Akademicka. W programie
prowadzonym wspólnie przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Obrony Narodowej wzięło już udział ponad 300 studentów.
Pierwsza w Polsce Akademia Biznesu, powstała w UWM.
Jest to międzywydziałowa jednostka, która uczy swych
studentów przedsiębiorczości, zarządzania zespołami
pracowniczymi i umiejętności komercyjnego wykorzystania uzyskanej wiedzy.
W 2017 r. na UWM ruszył specjalny program wspierający projekty studenckich kół naukowych. Finansujący
m.in. prace badawcze, wydarzenia artystyczne, doświadczenia i pokazy naukowe.
W 2019 r. UWM będzie świętować 20-lecie istnienia
Uczelni. W związku z jubileuszem zaplanowano wiele
wydarzeń m.in. Piknik Uniwersytecki z ciekawostkami
naukowymi i animacjami; Koncerty i wystawy agend
ACK; sportowe imprezy towarzyszące.
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kierunki studiów na wydziałach

Wydział Bioinżynierii Zwierząt
KIERUNKI: bioinżynieria produkcji żywności; zootechnika;
zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii;
tel.: 89 523 36 40, 89 523 34 05;
wbz@uwm.edu.pl
Wydział Biologii i Biotechnologii
KIERUNKI: biologia, biotechnologia, mikrobiologia;
tel.: 89 523 44 48, 89 523 41 58;
dziekbiol@uwm.edu.pl
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa
KIERUNKI: budownictwo, geodezja i kartografia,
gospodarka przestrzenna, inżynieria informacji;
tel.: 89 523 39 77, 89 523 37 75;
wgipb@uwm.edu.pl
Wydział Humanistyczny
KIERUNKI: analiza i kreowanie trendów, animacja
pamięci społecznej (II stopnia), dziedzictwo
kulturowe i przyrodnicze (II stopnia), dziennikarstwo
i komunikacja społeczna, filologia polska, filologia
(fil. angielska, fil. germańska, fil. rosyjska), filozofia,
historia, interdyscyplinarne studia strategiczne
(II stopnia), komunikacja międzykulturowa w Europie
(II stopnia), lingwistyka w biznesie, logopedia, stosunki
międzynarodowe, wojskoznawstwo;
tel.: 89 524 63 07;
dziekan1@human.uwm.edu.pl

Wydział Kształtowania Środowiska
i Rolnictwa
KIERUNKI: architektura krajobrazu, chemia,
gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi,
leśnictwo, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii,
ogrodnictwo, rolnictwo;
tel.: 89 523 33 16, 523 34 31;
dziekanat.ksr@uwm.edu.pl
Wydział Lekarski
KIERUNKI: kierunek lekarski, kierunek lekarski
(oferta w języku angielskim);
tel.: 89 524 61 01;
wl@uwm.edu.pl
Wydział Matematyki i Informatyki
KIERUNKI: informatyka, matematyka;
tel.: 89 524 60 33, 89 524 61 30;
wmii@matman.uwm.edu.pl
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
KIERUNKI: weterynaria, weterynaria
(oferta w języku angielskim);
tel.: 89 523 34 40;
medwet@uwm.edu.pl
Wydział Nauk Ekonomicznych
KIERUNKI: ekonomia, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria
produkcji;
tel.: 89 523 47 57, 523 44 46;
wne@uwm.edu.pl
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Wydział Nauk Społecznych
KIERUNKI: bezpieczeństwo narodowe, pedagogika,
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika
specjalna, pedagogika wczesnej edukacji, politologia,
praca socjalna, socjologia;
tel.: 89 524 62 07, 89 524 62 70,
89 524 62 27, 89 524 62 88;
wns@uwm.edu.pl
Wydział Nauk o Środowisku
KIERUNKI: inżynieria środowiska, rybactwo,
turystyka i rekreacja;
tel.: 89 523 34 21, 89 523 33 82;
wnos-dziekanat@uwm.edu.pl
Wydział Nauk Technicznych
KIERUNKI: energetyka, inżynieria maszyn rolniczych,
spożywczych i leśnych, inżynieria precyzyjna w produkcji
rolno-spożywczej (II stopnia) , mechanika i budowa
maszyn, mechatronika;
tel.: 89 524 51 40, 89 523 34 76, 89 523 36 23;
mechanik@uwm.edu.pl
Wydział Nauk o Zdrowiu
KIERUNKI: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo,
ratownictwo medyczne;
tel.: 89 523 44 24;
wnoz@uwm.edu.pl

Wydział Nauki o Żywności
KIERUNKI: gastronomia - sztuka kulinarna, inżynieria
przetwórstwa żywności, technologia żywności i żywienie
człowieka, towaroznawstwo;
tel.: 89 523 34 01, 523 49 83, 89 523 97 10;
wnz-dziekanat@uwm.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji
KIERUNKI: administracja, administracja i cyfryzacja,
bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo;
tel.: 89 524 64 25, 524 65 71;
wpia-stacjonarne@uwm.edu.pl
wpia-niestacjonarne@uwm.edu.pl
Wydział Sztuki
KIERUNKI: edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej;
tel.: 89 524 52 25, 89 524 62 15, 89 524 54 91;
ws@uwm.edu.pl
Wydział Teologii
KIERUNKI: nauki o rodzinie, teologia;
tel.: 89 523 89 46, 89 523 91 20;
dziekanat.teologia@uwm.edu.pl
FILIA w Ełku
KIERUNKI: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne,
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
tel.: 87 621 07 07, 89 524 59 98;
uwmelk@uwm.edu.pl
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osoby z niepełnosprawnością

Działania podejmowane w Uniwersytecie Warmińsko –
Mazurskim w Olsztynie na rzecz osób z niepełnosprawnościami koordynuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.
Z usług Biura ds. Osób Niepełnosprawnych może skorzystać:
zz kandydat na studia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, będący osobą z niepełnosprawnością;
zz student i doktorant, który ze względu na niepełnosprawność lub stan swojego zdrowia napotyka na
trudności w procesie kształcenia;
zz pracownik dydaktyczny i administracyjny UWM, który chce poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane
z daną niepełnosprawnością.
REKRUTACJA
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych udziela wsparcia kandydatom z niepełnosprawnością w procesie rekrutacji.
Wsparcie polega na udostępnieniu pracowni komputerowej, w której kandydat może pod okiem pracownika Biura
zarejestrować się w systemie IRK i wydrukować stosowne
dokumenty. Wszelkich informacji na temat specyfiki studiów na danym kierunku udzieli kandydatowi Wydziałowy
Opiekun Studentów Niepełnosprawnych (dane do WOSN
znajdują się na stronie Biura).
Osoby z niepełnosprawnością, jak wszyscy kandydaci,
przechodzą postępowanie kwalifikacyjne odpowiednie
dla wybranego przez siebie kierunku studiów. Uniwersytet nie wprowadza żadnych ulg lub zwolnień z egzaminów dla osób niepełnosprawnych, zapewnia jednak

dostosowanie formy egzaminu zmieniając jego przebieg
tak, by odpowiadało to potrzebom kandydata, wynikającym z jego niepełnosprawności. Decyzję o zastosowaniu
innej formy egzaminu podejmuje Komisja Egzaminacyjna
w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej. Szczegółowe formy wsparcia studentów
z niepełnosprawnościami określa Regulamin Studiów.
ZADANIA BON
–– indywidualne konsultacje w zakresie bieżącej sytuacji
akademickiej studenta/doktoranta,
–– organizacja wsparcia:
zz asystenckiego,
zz psychologicznego,
zz koordynatora ds. studentów z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu,
zz doradcy zawodowego,
zz transportowego,
zz tłumacza języka migowego,
zz stenotypisty,
–– możliwość adaptacji materiałów dydaktycznych (druk
powiększony, druk w brajlu)
–– organizacja szkoleń, spotkań, warsztatów dla środowiska akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
–– koordynacja działań zmierzających do likwidacji barier
architektonicznych, komunikacyjnych oraz społecznych na Uczelni,
–– kompleksowe wsparcie osób Głuchych i słabosłyszących w procesie kształcenia, począwszy od momentu
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rekrutacji, aż do zakończenia studiów,
–– dostęp do pracowni komputerowej, znajdującej się
w biurze BON, w tym 6 stanowisk komputerowych wyposażonych w:
zz specjalistyczne powiększone klawiatury i myszki,
zz program udźwiękawiający i powiększający obraz
z komputera,
zz powiększalnik stacjonarny,
zz skaner,
zz drukarkę brajlowską,
zz wygrzewarkę do papieru pęczniejącego uwypuklającą wykresy, rysunki i pismo,
zz stoliki komputerowe o regulowanej wysokości blatu.
Z pracowni komputerowej korzystać mogą zarówno niepełnosprawni kandydaci na studia jak
i studenci oraz doktoranci z niepełnosprawnościami.
Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego kształcenie
Sprzęt wspomagający kształcenie wypożyczyć może student i doktorant UWM będący osobą z niepełnosprawnością, na podstawie złożonego w Biurze wniosku. Szczegółowe zasady wypożyczenia sprzętu znajdują się na stronie
Internetowej:
www.uwm.edu.pl/bon
Sprzęt dostępny w Biurze:
zz laptopy wyposażone w program udźwiękawiający i powiększający obraz z komputera,
zz dyktafony,
zz lupy,

zz
zz
zz
zz
zz
zz

powiększalniki przenośne,
powiększalnik stacjonarny,
notesy brajlowskie,
myszki BigTrack,
specjalistyczne klawiatury,
myszka SmartNav.

Wsparcie dla osób Głuchych i słabosłyszących
Dla studentów z Głuchych i słabosłyszących realizowane są
w uczelni następujące formy wsparcia:
zz tłumacze języka migowego
zz stenotypiści
zz dostosowane materiały dydaktyczne (wykłady w wersji
video – tłumaczone na język migowy)
zz pętle indukcyjne
zz terminale z dostępem do usługi tłumacza języka migowego on-line
zz nauczane języków obcych w dedykowanych grupach
zz nauczane języka polskiego jako języka obcego
zz „TUTOR” – nauczyciel akademicki, wspierający studenta
Głuchego /słabosłyszącego w procesie
zz kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju
naukowego i osiąganiu kompetencji akademickich,
zz tablety z dostępem do usługi tłumacza języka migowego on-line
zz nagrywanie zajęć dydaktycznych
zz szkolenia z języka migowego (PJM)
zz z dostępem aplikacji mobilnej DEAF HELP 112
zz z dostępem do platformy edukacyjnej MOODLE
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osoby z niepełnosprawnością

Pomoc materialna
Student z niepełnosprawnością może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:
zz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
zz stypendium socjalnego
zz stypendium rektora dla najlepszych studentów
zz zapomogi.
Języki obce
Student I roku, będący osobą z niepełnosprawnością (osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszące lub słabosłyszące), wymagający alternatywnych metod nauczania, może
zapisać się do specjalistycznych grup językowych. Lektoraty odbywają się w niewielkich grupach, przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Dostępna oferta lektoratów: język
angielski, niemiecki i rosyjski, na poziomie A2/B1, B1 i B2.
Zajęcia dostępne są dla studentów studiów stacjonarnych.

Transport
Dla studentów i doktorantów, którym niepełnosprawność
znacznie utrudnia samodzielny dojazd na zajęcia objęte
planem studiów, uruchomiona została usługa transportowa. Szczegóły dotyczące zasad korzystania z tego wsparcia
znajdują się na stronie internetowej BON.
Aktywizacja studentów i doktorantów będących ON
Ważnym elementem tworzenia odpowiednich warunków do pełnego udziału w życiu akademickim
jest integracja studentów niepełnosprawnych ze
środowiskiem akademickim oraz ich aktywizacja
i rozwój osobisty. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych realizując te cele organizuje spotkania , wyjazdy na konferencje i wydarzenia sportowe, wyjazdy integracyjne. Co roku
w październiku organizowane jest integracyjne spotkanie
pn. Poznaj z nami Kortowo, dla studentów rozpoczynających naukę. Celem tego cyklicznego wydarzenia jest zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem naszej uczelni.
Biblioteka
Biblioteka Uniwersytecka wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt uwzględniający potrzeby osób niewidomych
i słabowidzących: drukarkę brajlowską, elektroniczne powiększalniki przenośne, oprogramowania komputerowe
udźwiękawiające, powiększające, rozpoznające tekst na
zdjęciach. Ponadto komputery wyposażone w programy
udźwiękawiające zostały wyposażone w zapewniające
komfort pracy słuchawki. Informacja o lokalizacji sprzętu
znajduje się na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej w zakładce: Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
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Relacja studentki WNS:
„Witajcie, nazywam się Agnieszka Śliwa i jestem studentką III roku Pedagogiki Opiekuńczej na Wydziale Nauk
Społecznych. Jak się z tym czuje? Szkoda mi troszkę, że to
już mój ostatni rok. Z chęcią wracam wspomnieniami do
pierwszych lat, kiedy to przede mną był wielki świat uniwersytetu i studenckich zasad. Czy się bałam? Bałam się
niesamowicie moich początków życia jako pełnoprawny,
niepełnosprawny student z pewną nutką ciekawości.
Pamiętam jak poruszałam się po murach wydziałów
z wielkimi, lekko przestraszonymi oczami, jakby to były dla
mnie największe labirynty. Pamiętam moich pierwszych

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Oczapowskiego 12B p. S2/105
10-719 Olsztyn
tel. 89 523 38 66 tel./fax: 89 523 38 60
e-mail: bon@uwm.edu.pl www.uwm.edu.pl/bon
Skype: malgorzata.mickiewicz (video-rozmowa PJM)
Więcej informacji dla kandydatów oraz studentów
zn
 iepełnosprawnościami na stronie internetowej
www.uwm.edu.pl/bon

wykładowców, pierwsze kolokwia, sesje. Pamiętam, że wszędzie mogłam liczyć na pomoc i zrozumienie.
Mogłam tez liczyć na dobra zabawę - pierwsze studenckie
imprezy, Kortowiada ze słynną paradą. Niesamowite przeżycia!
Uniwersytet dał mi nie tylko możliwość zdobycia wiedzy
i przyjaciół, właśnie na uniwersytecie poznałam miłość swojego życia.
Tak sobie myślę, że uniwersytet pozwolił mi żyć, robić to
co kocham. I to jest fajne uczucie. A niepełnosprawność mi
zbytnio nie przeszkadzała, co więcej dała pewne możliwości
otworzenia się i jeszcze bardziej zachłannego korzystania
z życia. Kolokwia referaty, prezentacje czy nawet sama sesja
- nie są mi już straszne i obce.
Uśmiecham się na samo wspomnienie tego co jeszcze
dało mi studiowanie na Warmińsko-Mazurskiej uczelni – spływy kajakowe, wędkowanie czy udział w innych integracyjnych wydarzeniach.
Tu nie jestem inna, tu na uczelni jestem taka sama jak
wszyscy. Przeżywam i cieszę się z życia tak samo jak inni. A jeśli
nie raz mi trudniej, mam jakieś wątpliwości, potrzebuję pomocy, czy po prostu mam chęć na rozmowę wiem, że mamy na
uczelni Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.
Więc życzę Ci Kolego, Koleżanko równie fajnych chwil, które też kiedyś może tu opiszesz!”
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pomoc materialna

Studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego mogą
ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:
1.	 stypendium socjalnego,
2.	 stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3.	 zapomogi,
4.	 stypendium rektora,
5.	 stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub znaczące
osiągnięcia sportowe.
O stypendium rektora dla najlepszych studentów,
może ubiegać się student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, a także student przyjęty na pierwszy rok
studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
1.	 laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
2.	 medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego
o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa
w przepisach o sporcie.
Wniosek o stypendium socjalne może złożyć osoba,
która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość
dochodu uprawniająca studenta do ubiegania się o to
świadczenie ustala Rektor UWM w Olsztynie w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego.
Stypendium dla osób niepełnosprawnych może
otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełno-

Agnieszka Juchniewicz
Biuro ds. Studenckich
Chcesz podjąć studia na UWM, ale zastanawiasz się,
czy koszty utrzymania w Olsztynie przerosną możliwości
finansowe Twoich rodziców? Może Twoje obawy rozwieje
fakt, że w Uniwersytecie możesz ubiegać się o pomoc materialną z tytułu trudnej sytuacji materialnej już od pierwszego roku studiów. Stypendium to na pewno pomoże Ci
utrzymać się i spokojnie studiować. Najlepsi studenci mogą
otrzymać stypendium Rektora za wysoką średnią ocen lub
osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe. Zatem jeśli finanse to była jedyna przeszkoda – to
zapraszamy na studia w UWM!

sprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Zapomoga może być przyznana nie częściej niż dwa
razy w roku akademickim studentowi, który znalazł się
przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
Szczegółowe kryteria ubiegania się o pomoc materialną określone są w Regulaminie świadczeń dla studentów
UWM w Olsztynie natomiast szczegółowe warunki i tryb
przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra, regulują odrębne przepisy.

baza socjalno-bytowa studentów
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Fundacja „ŻAK” UWM dysponuje 3047 miejscami w 11.
domach studenckich. Osiedle studenckie – 10 domów
studenckich zlokalizowanych jest w Kampusie Kortowskim, natomiast jeden tj DS.11 znajduje się w centrum
miasta. Studenci mają możliwość zamieszkania w akademikach o różnym standardzie (np. pokoje 2-osobowe z łazienkami oraz pokoje w układzie segmentowym z pełnym
węzłem sanitarnym). We wszystkich akademikach dostępny jest darmowy internet. Studenci mogą korzystać z sal
cichej nauki oraz sal wyposażonych w sprzęt sportowy,
TV itp. Każdy akademik wyposażony jest w monitoring.
Na obiady i nie tylko zapraszamy do naszych lokali ga-

stronomicznych: stołówek, kawiarni i barów (Stołówka
Akademicka „Kuźnia Smaków”, Stołówka „Kwadrans”, Bufet Akademicki Centrum Konferencyjne, Biblioteka Cafe,
Bar Filmowy, Bar „Kropka”, Cafe Bar-Szpital Uniwersytecki)
oraz Restauracji Kortowskiej. Na terenie Kortowa znajdują
się również boiska do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej,
korty tenisowe itp. Przy Restauracji Kortowskiej mieści się
wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz plaża nad Jeziorem
Kortowskim. W Domu Studenckim nr 6 znajduje się także
punkt papierniczo – księgarniany.
Cenniki i szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.zak.olsztyn.pl

Student może również ubiegać się o stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz
o stypendium za wyniki w nauce lub sporcie finansowane
przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.
Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dostępny jest na
stronie internetowej oraz w dziekanatach wydziałów, gdzie
również można uzyskać szczegółowe informacje.

Więcej na temat pomocy materialnej:
www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna
Biuro ds. Studenckich
tel. 89 523-45-22
e-mail: a.juchniewicz@uwm.edu.pl
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współpraca międzynarodowa

Wielki potencjał, wielkie możliwości
Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ służą pogłębianiu wiedzy, pozwalają poznać kulturę oraz zwyczaje innego
kraju. Studenci podkreślają możliwość rozwoju językowego
oraz zdobywania nowych kompetencji, szczególnie przy wyjazdach na praktyki.
Często wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+
to furtka do podjęcia pracy zagranicą w renomowanych firmach.
TY TEŻ NIE CZEKAJ, APLIKUJ !
Wystarczy zrobić ten pierwszy krok
i zgłosić się do rekrutacji!

Uniwersytet współpracuje z wieloma uczelniami
w Europie i na świecie. Podstawą tych kontaktów są
m.in. porozumienia o współpracy (143 umów naukowo-badawczych) oraz uczestnictwo Uczelni w europejskich
programach edukacyjnych, np.: Erasmus+ (232 uczelnie
partnerskie). W ramach ww. programów studenci Uniwersytetu wyjeżdżają zagranicę w celu kontynuowania studiów i odbywania praktyk. Uniwersytet uzyskał Kartę Erasmusa dla Uczelni Wyższych upoważniającą Uczelnię do
uczestnictwa w programie Erasmus+ w latach 2014-2020.
W roku akademickim 2017/2018 do uczelni i firm
europejskich (Belgia, Chorwacja, Czechy, Cypr, Finlandia, Francja, Włochy, Turcja, Słowenia, Hiszpania, Niemcy,
Portugalia, Wielka Brytania, Węgry, Irlandia, Szwecja, Bułgaria, Rumunia, Słowacja) wyjechało na studia i praktyki
w ramach programu Erasmus+ 145 studentów. W celu
zapewnienia sprawnej organizacji wyjazdów, na każdym
wydziale funkcjonuje Wydziałowy Koordynator odpowiedzialny za udzielanie informacji na temat możliwości wyjazdu, procedur rekrutacyjnych oraz kontaktów z uczelniami partnerskimi. Więcej informacji o programie Erasmus+
można uzyskać, kierując pytania na adres: biurowzz@gmail.com (kontakt tel. 89 523 34 15). W Uniwersytecie studiuje
285 cudzoziemców kontynuując naukę, m.in. na kierunkach: lekarski, informatyka, administracja, filologia rosyjska,
zarządzanie, weterynaria, biotechnologia, zootechnika,
historia, dziennikarstwo, turystyka i rekreacja, teologia,
edukacja w zakresie sztuk plastycznych, pedagogika, rolnictwo, logopedia. Pochodzą m.in. z: Szwecji, Arabii Saudyjskiej, Niemiec, Ukrainy, Białorusi, Stanów Zjednoczonych,

system mobilności studentów

Litwy, Indii, Rosji, Rumunii, Kazachstanu, Chin, Syrii, Iraku
i Iranu.
Dla studentów oraz doktorantów, którzy planują karierę
naukową mamy do zaproponowania uczestnictwo w programach stypendialnych takich programów jak DAAD,
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta oraz Narodowa
Agencja Wymiany Akademickiej. Na warsztatach przybliżamy zainteresowanym EURAXESS – najbardziej efektywne
narzędzie do wyszukiwania ofert stypendialnych oraz pracy w nauce i biznesie.

Informacji na temat warunków odbywania studiów
przez cudzoziemców udziela:
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
tel. 89 523 39 26
http://bwm.uwm.edu.pl/
e-mail: bwm@uwm.edu.pl

System Mobilności Studentów (MOST) – umożliwia realizację studiów w innych (funkcjonujących w ww.
programie) szkołach wyższych. Program MOST adresowany jest także do uczestników studiów trzeciego stopnia.
Jednocześnie Uniwersytet jest otwarty i przygotowany na
przyjęcie studentów z innych (uczestniczących w programie) uczelni.
W ramach programu MOST, studenci jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia po
zaliczeniu drugiego semestru studiów, natomiast studenci studiów drugiego stopnia po zaliczeniu pierwszego
semestru mogą przenieść się do innego uniwersytetu na
semestr lub rok studiów w celu pogłębienia studiów z jednego lub kilku przedmiotów niewystępujących w ofercie
dydaktycznej uczelni macierzystej. Dopuszcza się możliwość realizacji przedmiotu prowadzonego w formule
e-learning oraz wybór tylko takiego przedmiotu z oferty

uczelni przyjmującej, gdy charakteryzuje go walor unikatowości, tzn. nie jest on prowadzony na uczelni macierzystej.
Program semestralnych studiów może być realizowany
w oparciu o indywidualną ścieżkę edukacyjną składającą
się z różnych przedmiotów, wybranych z różnych semestrów studiów danego kierunku lub pokrewnych kierunków, realizowanych w tym czasie w wybranym uniwersytecie. Studia w ramach programu MOST może podjąć
doktorant po pierwszym roku studiów. Tryb zaliczania
semestru oparty jest o przyjęty system ECTS (Europejski
System Transferu i Akumulacji Punktów)
System Mobilności Studentów (MOST-AR) – program wymiennego kształcenia studentów w uczelniach
rolniczych. Program jest adresowany do studentów, którzy
swoje zainteresowania naukowe chcą realizować poza macierzystą uczelnią. Student może ubiegać się o przyjęcie
na wybraną przez siebie uczelnię i ma możliwość odbycia
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system mobilności studentów

rocznych lub semestralnych studiów, a także studiowania
wybranych przedmiotów w oparciu o istniejący program
studiów w danej uczelni. Studia w ramach programu
MOST-AR może podjąć student, który na studiach pierwszego stopnia uzyskał zaliczenie drugiego semestru, natomiast na studiach drugiego stopnia, zaliczenie pierwszego
semestru studiów. Podstawą semestralnych studiów jest
realizowanie indywidualnej ścieżki edukacyjnej w oparciu
o program składający się z przedmiotów wybranych z poszczególnych semestrów danego kierunku lub pokrewnych kierunków, realizowanych w tym czasie w wybranej
uczelni. Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS.
System Mobilności Studentów (MOSTECH) – program wymiennego kształcenia studentów w uczelniach
technicznych. Celem programu jest umożliwienie studen-

tom realizację części studiów poza uczelnią macierzystą.
System mobilności wspiera mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach technicznych.
Student realizuje indywidualny program studiów lub
program standardowy zgodny z planem studiów na danym semestrze uczelni przyjmującej. Studia w ramach
programu MOSTECH może podjąć student po zaliczeniu
drugiego roku studiów, po uzyskaniu pozytywnej opinii
dziekana jednostki macierzystej. Tryb zaliczenia semestru
oparty jest o przyjęty system ECTS.
Informacji nt. kształcenia w ramach programu MOST,
MOST-AR, MOSTECH udziela
Biuro ds. Studenckich
tel. 89 524 56 90
e-mail: piotr.herman@uwm.edu.pl

Studencka działalność przejawiająca się w różnych
dziedzinach życia społeczności akademickiej nosi miano „kultury studenckiej”. W Uniwersytecie reprezentują ją
agendy kulturalne, kluby, organizacje i stowarzyszenia studenckie.
Samorząd Studencki UWM w Olsztynie oraz inne organizacje i stowarzyszenia studenckie dbają o interesy
wszystkich studentów. Członkowie Samorządu Studen-

ckiego reprezentują sprawy studenckie w wielu uczelnianych i wydziałowych gremiach opiniotwórczych i decyzyjnych. Inicjują i organizują imprezy sportowe i kulturalne.
Studenckie agendy kulturalne zrzeszone są w Akademickim Centrum Kultury. Młodzież zainteresowana studenckim ruchem turystycznym znajdzie swoje miejsce
w Akademickim Klubie Turystycznym, promującym turystykę pieszą, kolarską, górską, organizującym wiele imprez

kultura studencka

i festiwali o tej tematyce. Ideę poznawania przyrody oraz
czynnego wypoczynku realizują kluby akademickie: Yacht
Klub UWM, Akademicki Klub Żeglarski „Szkwał”, Studencka
Grupa Motocyklowa „Tabun”, Akademicki Klub Płetwonurków „Skorpena” (znany z organizacji corocznego ogólnopolskiego spływu Łyną), Kortowski Klub Łuczników, jak
również powstała w 2017 roku Uniwersytecka Drużyna
Quidditcha „HoneyBadgers”, popularyzująca grę znaną
z książek o Harrym Potterze.
Chętnych do pracy w studenckim środowisku artystycznym zaprasza Chór Uniwersytecki im. Prof. Wiktora
Wawrzyczka, Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo”, grupy teatralne „Kloszart” i „Cezar”, Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Artemis” oraz Akademicka Orkiestra Dęta. Amatorów fotografii zrzesza działająca od pięciu dekad Studencka Agencja
Fotograficzna „Jamnik”.
Na poszukujących odskoczni od szarej codzienności
czeka Akademicki Klub Miłośników Fantastyki „Olifant”.
Perspektywy rozwoju osobistego stawia również Liga
Szuwarowa - klub działający w strukturach ACK od października 2016 roku, zajmujący się debatami uniwersyteckimi. Wzorem szkół amerykańskich i brytyjskich zrzesza
studentów, którzy chcą rozwijać swoje zdolności retoryczne i dbać o kulturę słowa.
Uczelnia posiada doskonałe warunki do uprawiania
sportu (basen, korty tenisowe, hala sportowa, stadiony, siłownie, przystań kajakowa i żeglarska, ośrodek jeździecki).
W chwilach wolnych od zajęć miło można spędzić czas
w klubach studenckich.
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Więcej informacji na stronach:
Akademickiego Centrum Kultury
www.uwm.edu.pl/ack
Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego
http://russ.uwm.edu.pl
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Swoją przygodę z Chórem Uniwersyteckim im. Prof.
Wiktora Wawrzyczka rozpocząłem na pierwszym roku studiów. Bardzo chciałem poprawić swoje umiejętności wokalne i podróżować. Wybrałem się więc z moim kolegą na
pierwszą próbę, by, po ciepłym przyjęciu, zostać na dłużej.
Pierwszy zagraniczny festiwal, w którym uczestniczyłem,
odbył się w Wiedniu. Koncert był naprawdę udany, a możliwość wystąpienia w mieście, w którym żyło tylu znakomitych muzyków, była dla mnie wielkim wydarzeniem. Co

roku wyjeżdżamy na różne konkursy czy festiwale w kraju, ale
również poza jego granicami. Organizowane są także zgrupowania, gdzie poznajemy zarówno nowy repertuar jak i nowych chórzystów, wyłonionych podczas naborów. W żadnym
innym zespole nie spotkałem się z tak serdeczną atmosferą.
Chórzyści zawierają tutaj wieloletnie przyjaźnie. Można tu
także znaleźć miłość, nie tylko do muzyki, ponieważ już niejedno małżeństwo zostało zawarte w naszym gronie. Po prawie
5 latach aktywnego uczestnictwa w życiu „Wawrzyczków”, nie
żałuję w żadnym stopniu decyzji o wstąpieniu do chóru. Poznałem tutaj wspaniałych ludzi, którym wiele zawdzięczam,
a moje marzenia o muzycznym rozwoju i podróżowaniu spełniły się. Dlatego gorąco zachęcam do wstąpienia w szeregi
Chóru im. Prof. Wiktora Wawrzyczka.

Sprawy niemożliwe załatwiamy od razu, cuda zajmują nam trochę więcej czasu 
Samorząd Studencki tworzą wszyscy studenci Uniwersytetu. Poprzez swoje organy wydziałowe, – zwane Radami Wydziałowymi Samorządu Studenckiego, oraz poprzez
najwyższy organ, – Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego, reprezentuje wszystkich studentów Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiąc forum,
na którym ścierają się różne poglądy przedstawiciele poszczególnych wydziałów oraz powstają nowe pomysły.
Działalność skierowana jest w szczególności do społeczności akademickiej, Samorząd Studencki nie zapomina
jednak o mieszkańcach miasta i regionu organizując oraz

realizując rozmaite akcje charytatywne, np.: Kortowski Mikołaj, zbiórka nakrętek i groszy, wspólne dbanie o środowisko podczas „Akcja Plaża”, promowanie sportu i zdrowego
stylu życia w cotygodniowych spotkaniach Kortowo na
sportowo.
Samorząd Studencki inicjuje i prowadzi szereg przedsięwzięć o charakterze społecznym, naukowym, kulturalnym i rozrywkowym – takich jak juwenalia, otrzęsiny,
koncerty, kabarety, konkursy, zagraniczne wyjazdy wakacyjne oraz zimowe, obóz adaptacyjny, debaty, konferencje,
zbiórki koleżeńskie i publiczne itp.
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego jest głosem
wszystkich studentów Uniwersytetu Warmińsko–Mazur-

Paweł Gnyszka
WMiI, Informatyka, 4 rok, specjalność: ISI - inżynieria
systemów informatycznych

samorząd studencki

25

skiego w Olsztynie podczas rozmów z władzami uczelni,
miasta, regionu oraz na arenie ogólnopolskiej, mając swoich przedstawicieli w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz reprezentując olsztyński uniwersytet
podczas ogólnopolskich konferencji i zjazdów samorządów studenckich. Z przedstawicielami Prezydium Rady

Uczelnianej Samorządu Studenckiego można porozmawiać podczas codziennych dyżurów.

Co roku Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego zaprasza nowo przyjętych studentów na oficjalny obóz adaptacyjny. Przygodę zaczynamy w Kortowie – w najpiękniejszym i największym Kampusie Akademickim w Polsce!
Tu zwiedzisz Kortowo, zobaczysz gdzie będziesz uczęszczał na wykłady, ćwiczenia i laboratoria, zwiedzisz akademiki, a także uzyskasz odpowiedź na wszystkie pytania.
Udzielimy Ci porad i wskazówek, wytłumaczymy, co to
USOS oraz w jaki sposób złożyć podanie o stypendium.
Poznasz władze Uniwersytetu oraz udzielimy Ci kilku
wskazówek – co wolno a czego nie wolno. Jak to jest na
studiach…
Przed wyjazdem do Bułgarii zagramy w grę miejską.
O co chodzi? Dokładnie o to, jak po przez zabawę, logiczne
myślenie, drużynową współpracę oraz uśmiech na twarzy
poznać w pigułce historię stolicy Warmii i Mazur – Olsztyna. Bez obaw! Nie mamy 60 lat, wąsów i okularów. Uczymy
się poprzez zabawę, a bawimy dzięki nauce!

Bułgaria! Nareszcie… dojechaliśmy. Uff… gorąco,
a woda jaka niebieska! Non stop słońce! Olać studia – ja tu
zostaję na zawsze! Taaaaaak… Spokojnie, nie macie serca
by nie wracać do Kortowa 
Złote Piaski – cel Adapciaka. Integracja wszystkich
uczestników obozu. Wspólny wypoczynek! Imprezy! Wyjazdy fakultatywne! Szkolenia (Tak. One też będą.) Merytoryka! Zabawa! Wiedza!
Uprzedzając pytania, które pojawiło się pewnie w Twojej głowie – Tak. Czas wolny jest przewidziany Wieczorami
– rajd po klubach, imprezy tematyczne, nocne gry integracyjne. Uwaga! Jesteś już zmęczony od samego czytania?
Pomyśl co będzie we wrześniu Ale bez obaw, wrócisz bezpiecznie i cały do domu.

Więcej informacji na:
http://russ.uwm.edu.pl
https://www.facebook.com/RUSSUWM
http://www.instagram.com/samorzad_uwm

Więcej informacji na:
http://adapciakuwm.pl
https://www.facebook.com/adapciakUWM
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ADAPCIAK – studencki obóz adaptacyjny

Złote Piaski to najpopularniejszy kurort w Bułgarii. Złote Piaski słyną przede wszystkim ze wspaniałej, długiej plaży, mnóstwa hoteli oraz wspaniałej pogody!
Największą atrakcją Bułgarii jest wybrzeże Morza Czarnego, gdzie słońce w sezonie świeci niemal bez przerwy,
a długie plaże ze złotym piaskiem zapraszają do wakacyjnego odpoczynku. Złote Piaski, to jeden z tych bułgarskich
kurortów, o których słyszał niemal każdy. To miejsce wymarzone na rozrywkowe wakacje. Złote Piaski to tłum na
nadmorskim deptaku, długa i szeroka plaża oraz sklepiki,
knajpy i nigdy niekończąca się zabawa!

KORTOWIADA – najlepsze juwenalia w Polsce
Kortowiada to największa impreza studencka w Polsce. W 2019 roku odbędzie się już jej 60. edycja. Tak, jak
ma to miejsce co roku, podczas imprezy zapewnionych
będzie pięć dni wspaniałej zabawy. W licznych koncertach i atrakcjach wezmą udział zarówno studenci i mieszkańcy Olsztyna, jak i osoby zjeżdżające się na to niesamowite widowisko z całej Polski. Ich liczba często przekracza
100 tysięcy uczestników dziennie.
Głównym organizatorem juwenaliów jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Kortowiada swoją nazwę zawdzięcza jedynemu i najpiękniejszemu kampusowi w tej części Europy. Podczas
juwenaliów wszystkie imprezy odbywają się w obrębie miasteczka studenckiego – Kortowa, co pozwala na
utrzymanie unikalnego charakteru imprezy.
Na pięciu scenach przez cały czas trwania imprezy
wystąpi około 50 artystów. Najwięksi z nich zagrają na
głównej scenie mieszczącej się na Górce Kortowskiej. Do
największych wydarzeń zaliczamy: Korowiadowy Bieg
Przełajowy, Wystrój Akademików, SilentParty, Paradę Wydziałów ulicami Olsztyna, Wenus Show, Kortofest, Śniadanie na plaży kortowskiej i Koncerty na Górce Kortowskiej.
Więcej informacji na:
http://kortowiada.pl/
https://www.facebook.com/juwenaliaolsztynskie/
http://www.instagram.com/kortowiada

koła naukowe

Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
W Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie działa
260 studenckich kół naukowych, które swoją działalnością
budzą pasję naukową studentów i umożliwiają zdobywanie wiedzy także poza własnym kierunkiem studiów.
Członkowie kół naukowych otrzymują również wsparcie
merytoryczne kadry naukowej, mogą również ubiegać się
o środki na finansowanie prowadzonych przez koła badań.
Kształtowanie, rozwój i koordynowanie studenckiego
ruchu naukowego powierzono Radzie Kół Naukowych.
W jej skład wchodzi po jednym reprezentancie z każdego
z osiemnastu wydziałów. Przewodniczący Rady wybierany
jest na roczną kadencję.
Do głównych zadań Rady należy prezentowanie wniosków i stanowisk kół naukowych przed władzami Uniwersytetu. Rada zajmuje się także opiniowaniem wniosków
o finansowanie projektów badawczych oraz innych wniosków składanych przez koła naukowe do władz uczelni.
Oprócz zadań administracyjnych do zadań rady należy
umożliwienie komunikacji miedzy kołami naukowymi i integracja ruchu studenckiego.
Koła naukowe dążą do realizacji projektów naukowych, udziału w szkoleniach, prezentacji prac podczas konferencji, seminariów lub wystaw. Koła uczestniczą
również w działaniach charytatywnych, edukacyjnych lub
promocyjnych w ramach Uniwersytetu, miasta i regionu.
Przykładem przedsięwzięcia angażującego niemal wszystkie koła naukowe działające w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie jest coroczne Międzynarodowe
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Seminarium Kół Naukowych, które budzi zainteresowanie
wśród młodych naukowców z całej Polski.
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co po studiach?

Biuro Karier prowadzi działalność edukacyjną, doradczą i informacyjną dla studentów, absolwentów i pracowników UWM na rzecz ich rozwoju zawodowego i osobistego. Działalność Biura Karier jako ośrodka rozwoju
kompetencji podyktowana jest dynamicznie zmieniającą
się sytuacją na rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców
względem absolwentów szkół wyższych w zakresie posiadanych przez nich kompetencji, a także koniecznością
budowania wizerunku uczelni otwartej dla przedstawicieli
środowiska pozaakademickiego, dzielącej się wiedzą i gotowej do współpracy nie tylko na płaszczyźnie naukowej,
ale również praktycznej, zaangażowanej w budowanie gospodarki opartej na wiedzy, wykorzystującej naukę i wiedzę w procesie rozwoju jednostki i społeczeństwa.
Obszary działalności Biura Karier:
zz poradnictwo zawodowe,
zz poradnictwo z zakresu przedsiębiorczości,
zz diagnoza kompetencji i zarządzanie talentami,
zz coaching kariery,
zz szkolenia i warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i zawodowe,
zz organizacja i prowadzenie szkoleń przygotowujących
studentów do płynnego wyjścia na rynek pracy,
zz udzielanie informacji o ofertach praktyk, staży oraz
ofertach pracy,
zz prowadzenie i rozbudowa bazy studentów objętych
wsparciem,
zz nawiązywanie i utrzymywanie długofalowych relacji
z pracodawcami,
zz współpraca z pracodawcami (realizacja projektów re-

co po studiach?

krutacyjnych, organizacja spotkań, prezentacji firm na
Uczelni itp.),
zz tworzenie i weryfikacja bazy danych o pracodawcach pozyskiwanie ofert staży, praktyk, ofert pracy,
zz prowadzenie dystrybucji poradników firm współpracujących,
zz organizacja Targów Pracy, Otwartych Drzwi w Biurze
Karier.
Zapraszamy do współpracy!
Zadania i usługi świadczone przez Biuro Karier UWM realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę. Doradcy Biura
Karier to przede wszystkim doświadczeni specjaliści z zakresu doradztwa i poradnictwa zawodowego, zarządzania
kompetencjami oraz budowania planów rozwoju kariery,
coachingu kariery, specjaliści z zakresu rozwoju osobistego, trenerzy, specjaliści z zakresu rekrutacji i selekcji oraz
specjaliści z zakresu kształtowania postaw przedsiębiorczych. Pracownicy Biura Karier doskonalą swoje umiejętności w ramach realizowanego projektu pn.: „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie
– 2016-2019”. Głównym celem projektu jest podniesienie
kompetencji min. 600 studentów/ek i absolwentów/ek
UWM w Olsztynie, którzy poprzez uczestnictwo w wysokiej jakości usługach świadczonych przez pracowników
Akademickiego Biura Karier, doskonalą swoje umiejętności
odpowiadające potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Uczelnia prowadzi badania losów zawodowych absolwentów oraz badania opinii pracodawców o absolwentach Uniwersytetu.
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Kontakt: Biuro Karier
ul. R. Prawocheńskiego 9
10-720 Olsztyn
www.uwm.edu.pl/kariera/
Tel. 89 524 5262
Tel. 89 524 5184
Serdecznie zapraszamy!
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studia podyplomowe

Profesor Jerzy A. Przyborowski
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów
Wszystkich Zainteresowanych zachęcamy do korzystania
z oferty studiów podyplomowych i kursów dokształcających.
Różnorodność zakresów studiów prowadzonych w Uniwersytecie, daje szansę nabycia lub doskonalenia kwalifikacji
w wielu dziedzinach życia gospodarczego, m.in. ochronie
środowiska, rolnictwie i ogrodnictwie, ekonomii i zarządzaniu, rachunkowości, produkcji żywności i przetwórstwa, technologii informatycznych, architektury i budownictwa, etc.

Ciekawą ofertę dokształcającą Uniwersytet kieruje również
do osób chętnych podnosić swoje kwalifikacje w obszarach
wiedzy związanych z aspektem życia społecznego. Dużym
zainteresowaniem cieszą się studia podyplomowe z zakresu
uprawnień pedagogicznych i nauczycielskich, socjoterapii,
dietetyki, zagadnień związanych z prawem i administracją,
prawem zamówień publicznych, bezpieczeństwem i higieną
pracy. To nie wszystkie zakresy doskonalenia zawodowego.
Unikatową propozycję stanowią kursy językowe z zakresu języka: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego,
francuskiego.
Studia podyplomowe w większości realizowane są
w cyklach dwusemestralnych, natomiast kursy prowadzone
są w wymiarze od kilku godzin do dwóch semestrów.
Jednostki prowadzące studia podyplomowe i kursy posiadają pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co
oznacza, że proponowane programy studiów, kwalifikacje nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia, a także baza
dydaktyczna spełniają standardy wysokiej jakości kształcenia.
Zachęcam wszystkich Zainteresowanych do zapoznania
się z ofertą doskonalenia zawodowego w Uniwersytecie. Dodatkowe kwalifikacje to szansa na lepszą pracę, awans i możliwość podniesienia swojego statusu społecznego.
Zainwestuj w wiedzę i przyszłość.

studia podyplomowe

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie proponuje bardzo szeroki zakres kształcenia podyplomowego.
Oferta studiów podyplomowych dostosowana jest do wymagań rynku pracy i spełnia najwyższe europejskie standardy. Osoby zainteresowane mają możliwość wyboru
interesującej dziedziny wiedzy spośród blisko 80 zakresów
studiów nadających kwalifikacje podyplomowe.
Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra Uniwersytetu oraz specjaliści spoza Uczelni. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej
pierwszego stopnia.
W ofercie znajdują się m.in. studia z zakresu: tworzenia
materiałów e-learningowych oraz prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
ubezpieczeń społecznych; odnawialnych źródeł energii;
rolnictwa ekologicznego; sztuki projektowania i konserwacji zieleni zabytkowej; renowacji i modernizacji obiektów
budowlanych; gospodarowania odpadami; administracji
elektronicznej; hortiterapii; bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego; etyki; zarządzania logistyką; coachingu
menedżerskiego; zaawansowanych metod analizy danych
i Data Mining w biznesie; obrony terytorialnej w systemie
bezpieczeństwa publicznego; gleboznawczej klasyfikacji
gruntów i kartografii gleb; roślin i surowców zielarskich;
socjoterapii; doskonalenia specjalistycznego z teologii; bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
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Aktualna oferta studiów podyplomowych i system
elektronicznej rejestracji dostępne są na stronie:
http://www.uwm.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe
Szczegółowych informacji udzielają poszczególne jednostki realizujące studia oraz:
Biuro ds. Kształcenia
tel. 89 523 33 60
e-mail: joanna.podgrodna@uwm.edu.pl
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co po studiach
podyplomowych?

Marcin Dublaszewski
Audytor wewnętrzny
Zawód audytora wewnętrznego wymaga nieustannego dokształcania. Z uwagi na zakres realizowanych zadań
od przedstawicieli tej profesji oczekuje się merytorycznej
wiedzy z całego spektrum funkcjonowania podmiotu na
rzecz którego świadczy usługi – od księgowości po działalność podstawową. Najlepszy sposób poznawania wiedzy
to korzystanie z doświadczeń praktyków wraz z pozyskaniem dostępnej wiedzy naukowej w danej dziedzinie – sposób ten sprawdza się w przypadku studiów podyplomowych, z których miałem przyjemność korzystać na UWM
w Olsztynie.

Dr Bogdan Włodarczyk
Wieloletni menedżer w instytucjach finansowych
Pracownicy instytucji finansowych muszą odznaczać
się wysoką kulturą osobistą, nieskazitelną opinią, a przede
wszystkim dużą wiedzą z zakresu ekonomii i finansów. Tak
profesjonalne przygotowanie możecie Państwo zdobyć wybierając studia podyplomowe na UWM.

Andrzej Czerniawski
Prezes Północno-Wschodniej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
W województwie Podlaskim znalazło zatrudnienie
wielu absolwentów studiów podyplomowych z zakresu
higieny pasz, prowadzonych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. To absolwenci o dużej wiedzy
i doskonałych umiejętnościach praktycznych, przygotowani do pracy i trudnych wyzwań. Jako szef Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej bardzo cenię
sobie zarówno ich wiedzę jak i zaangażowanie.

szkoły doktorskie

Od roku akademickiego 2019/2020 kształcenie doktorantów będzie prowadzone w ramach szkół doktorskich.
Szkoła doktorska jest zorganizowaną formą kształcenia w co
najmniej 2 dyscyplinach, przygotowującą doktorantów do uzyskania stopnia doktora. Kształcenie doktorantów trwa od 6 do 8
semestrów. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych przez senat. O przyjęcie
do szkoły doktorskiej mogą ubiegać się osoby, posiadające tytuł
zawodowy magistra lub równorzędny. W terminie 3 miesięcy od
dnia podjęcia kształcenia, doktorantowi wyznacza się promotora lub promotorów. Kształcenie w szkole doktorskiej jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego
planu badawczego. Program kształcenia może przewidywać
odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć
lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin dydaktycznych rocznie. W trakcie studiów
doktorant opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy
doktorskiej. Realizacja zatwierdzonego planu podlega ocenie
śródokresowej, przeprowadzanej przez komisję. Doktoranci
w szkole doktorskiej (nieposiadający stopnia doktora) otrzymują
stypendium doktoranckie w wysokości określonej w ustawie nie
dłużej niż przez okres 4 lat.
Szczegółowych informacji udziela:
Biuro ds. Kształcenia
tel. 89 523 32 87
e-mail: grygo@uwm.edu.pl
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Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest jednostką realizacją dwusemestralny programu pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości UWM” dedykowany studentom i doktorantom
ze wszystkich Wydziałów Naszego Uniwersytetu, którzy
chcą zdobyć wiedzę potrzebną do realizacji swych planów biznesowych, prowadzenia własnych innowacyjnych
firm lub komercjalizacji projektów naukowo-badawczych.
Uczestnicy Akademii będą się kształcić z zakresu psychologii biznesu, zarządzania projektami, ekonomii finansów
i prawa. Wykładowcami są przedstawiciele biznesu.
Dodatkowo uczestnicy Akademii otrzymują wsparcie mentorów i doradców-praktyków, którzy pomogą im
opracować podstawy własnych start-upów lub przygotują
dopełnienia funkcji menadżera. Nauka w ramach Akademii
trwa 2 semestry i jest bezpłatna.
Szczegółowych informacji udziela:
Akademia Biznesu UWM
tel. 532 111 220
e-mail: akademiabiznesu@uwm.edu.pl
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rekrutacja krok po kroku
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zz

Zarejestruj się w systemie IRK
www.irk.uwm.edu.pl

zz

Wybierz w systemie IRK kierunek studiów.

zz

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże
dla Ciebie system IRK (WAŻNE! każdy kandydat posiada
inny numer konta do wpłat!)

zz

Regularnie loguj się do systemu IRK – to tam przekazywane będą wszystkie ważne komunikaty związane
z postępowaniem rekrutacyjnym

zz

Sprawdź pierwsze wyniki naboru na studia stacjonarne
12 lipca 2019 roku od godz. 12:00

zz

Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się
komunikat „zakwalifikowany” – dostarcz do Punktu Obsługi Kandydata wymagane dokumenty (osobiście lub
wyślij pocztą na adres: Rekrutacja UWM, ul. Oczapowskiego 12b; 10-719 Olsztyn – na kopercie napisz na jaki
kierunek składasz dokumenty):
–– podanie o przyjęcie na studia – wydrukowane z systemu IRK
–– kserokopię świadectwa dojrzałości
–– 1 fotografię o wymiarach 35 x 45mm
–– dyplom (studia II stopnia)

zz

WAŻNE!
Kserokopia świadectwa musi być poświadczona za
zgodność z oryginałem. Poświadczenia może dokonać
notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata
UWM)

zz

Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat „lista rezerwowa” – nie rezygnuj – zaloguj się
do systemu IRK 23 lipca 2019 roku po godzinie 12:00
– wtedy uzupełniane będą listy zakwalifikowanych na
studia. Jeśli wówczas na Twoim koncie w systemie IRK
wyświetli się komunikat „zakwalifikowany” – dostarcz
do Punktu Obsługi Kandydata wymagane dokumenty

zz

Jeśli się udało, to już prawie jesteś studentem!

zz

Jeśli nie – zapoznaj się z ofertą studiów niestacjonarnych lub poczekaj na ofertę dodatkowego – wrześniowego naboru. Informacje o wrześniowym naborze na
studia dostępne będą w połowie sierpnia na stronie
www.uwm.edu.pl
Więcej informacji na stronie
www.uwm.edu.pl/kandydaci
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podstawowe informacje
o rekrutacji 2019
I. HARMONOGRAM REKRUTACJI
1. stacjonar ne studia pier wszego stopnia i jednolite studia magistersk ie:
Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

06.06-08.07.2019 r.
do godziny 15:00

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 08.07.2019 r.*

3.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
(m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB,)

24.06-08.07.2019 r.
do godz. 15:00

4.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą
(dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

09.07.2019 r.
godz. 9:00

5.

Ocena predyspozycji – egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

10.07-11.07.2019 r.

6.

Ocena predyspozycji – egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

10.07-11.07.2019 r.

7.

Ocena predyspozycji – rozmowa kwalifikacyjna na kierunku logopedia

10.07-11.07.2019 r.

8.

Ocena predyspozycji – złożenie portfolio (teczek z rysunkami) na kierunek architektura krajobrazu

do 10.07.2019 r.
do godz. 12:00 **

9.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

12.07.2019 r.
godz. 12:00

10.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 19.07.2019 r.
do godz. 15:00 **

11.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

23.07.2019 r.
godz. 12:00

12.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów
kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

do 26.07.2019 r.
do godz. 15:00 **

13.

Ogłoszenie wyników naboru

30.07.2019 r.

* – o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** – decyduje data wpływu dokumentów do UWM, a nie data stempla pocztowego
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2. studia stacjonar ne drugiego stopnia i studia niestacjonar ne pier wszego stopnia, drugiego
stopnia i jednolite studia magistersk ie:
Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

06.06-23.07.2019 r.
do godz. 15:00

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 23.07.2019 r.*

3.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
(m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

24.06-23.07.2019 r.
do godz. 15:00

4.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo maturalne
uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

24.07.2019 r.
godz. 9.00

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany 24.07.2019 r.
za granicą
godz. 9.00

6.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

25.07.2019 r.
godz. 12:00

7.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 01.08.2019 r.
do godz. 15:00 **

8.

Ostateczny termin potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez wniesienie opłaty czesnego za pierwszy semestr
studiów niestacjonarnych

do 3.09.2019 r.

9.

Ogłoszenie wyników naboru

5.09.2019 r.

*
o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu dokumentów do UWM, a nie data stempla pocztowego
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podstawowe informacje
o rekrutacji 2019
II. PUNKT PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW
(dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
Olsztyn-Kortowo, Biblioteka Uniwersytecka, ul. M. Oczapowskiego 12B
Punkt przyjmowania dokumentów czynny w godzinach od 9:00 do 15:00 w terminach określonych
w harmonogramie rekrutacji.
III. INFOLINIA – TELEFON INFORMACYJNY DOTYCZĄCY REKRUTACJI NA STUDIA

89 524-50-80
Infolinia czynna w godzinach od 9:00 do 15:00 w okresie przyjmowania dokumentów
IV. INFORMACJE O KIERUNKACH STUDIÓW PROWADZONYCH NA WYDZIALE
Dziekanat Wydziału Bioinżynierii Zwierząt
Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii
Dziekanat Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Dziekanat Wydziału Humanistycznego
Dziekanat Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Dziekanat Wydziału Lekarskiego
Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki
Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
Dziekanat Wydziału Nauki o Żywności
Dziekanat Wydziału Nauk o Środowisku
Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji
Dziekanat Wydziału Sztuki
Dziekanat Wydziału Teologii
Filia w Ełku

89 523 34 05, 523 36 40
89 523 44 48, 523 42 48
89 523 39 77, 523 37 75
89 524 63 07, 524 63 79
89 523 33 16, 523 34 31
89 524 61 01, 524 54 07
89 524 60 33, 524 61 30
89 523 34 40, 523 39 93
89 523 47 57, 523 44 46
89 524 62 07, 524 62 70
89 523 36 23, 524 51 40
89 523 44 24, 524 61 14
89 523 34 01, 523 49 83
89 523 34 21, 523 33 82
89 524 64 25, 524 64 26
89 524 52 25, 524 52 27
89 523 89 46, 523 80 07
87 621 60 76, 621 07 07
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V. TERMIN URUCHOMIENIA INTERNETOWEJ
REJESTRACJI KANDYDATÓW
–– dla studiów prowadzonych w języku polskim – 6 czerwca 2019 roku
VI. REJESTRACJA KANDYDATÓW
Rejestracja kandydatów na I rok studiów umożliwia
zgłoszenie chęci studiowania na wybranym kierunku
i stopniu kształcenia. Kandydaci bezpośrednio przy rejestracji w systemie IRK otrzymują informacje o dalszym
postępowaniu kwalifikacyjnym. Warunkiem wszczęcia
postępowania kwalifikacyjnego jest: poprawna rejestracja w systemie IRK oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej.
Podstawowe zasady IRK można znaleźć na naszej stronie
www.irk.uwm.edu.pl
Tryb rejestracji kandydatów
1.	 Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest
w formie elektronicznej obsługiwanej przez system
Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej „IRK”.
2.	 Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury
kwalifikacyjnej.
3.	 Rejestrację uznaje się za wiążącą po wypełnieniu następujących warunków:
a.	 wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów,
b.	 wniesieniu opłaty rekrutacyjnej za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na wybrane
kierunki studiów, w kwocie ustalonej przez Rektora

c.	

d.	

e.	

f.	

g.	

oraz uzyskaniu przez Uniwersytet potwierdzenia
bankowego o wpływie tej opłaty na konto bankowe UWM,
dostarczeniu na wezwanie właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa ukończenia szkoły średniej
w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia
i jednolite magisterskie posiadających świadectwo
dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”),
dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej
świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia
szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających
świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej
matury”),
dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dyplomu IB Matury Międzynarodowej lub dyplomu
EB Matury Europejskiej (dotyczy kandydatów na
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie
posiadających świadectwo dojrzałości IB Matury
Międzynarodowej lub EB Matury Europejskiej),
dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej
świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski (dotyczy
kandydatów na studia legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą),
dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej
dokumentu potwierdzającego ostateczny wynik
studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub
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magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich) – bez wyrównania do pełnej oceny,
wg wzoru określonego przez UWM (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia),
4.	 W przypadku niezłożenia dokumentów określonych
w ust. 3 rejestracja będzie bezskuteczna i nie wywoła
żadnych skutków prawnych, a tym samym zarówno
rejestracja jak i wniosek zostaną pozostawione bez rozpoznania, bez odrębnego wezwania do uzupełnienia
dokumentów.
5.	 W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków
niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandy-

dat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.
6.	 Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie
wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych
w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który
kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.
7.	 Kandydat ponosi negatywne konsekwencje błędnego
wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.
8.	 Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy
hasła dostępu do osobistego konta rejestracyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępniania tego
hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.
9.	 Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność
rejestracji lub dokonania zmian, spowodowane awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym
przeciążeniem serwerów UWM.
10.	Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem
przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że
wiadomości umieszczane na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.
11.	Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.
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12.	W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian
dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym
kandydata wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji.
13.	Dopuszcza się zmianę trybu rejestracji i dostarczania
dokumentów w przypadku kandydatów ubiegających
się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, kandydatów
ubiegających się o przyjęcie na studia z tokiem nauczania w języku obcym oraz cudzoziemców.
14.	Rejestracji należy dokonać w terminie określonym
w harmonogramie rekrutacji.
15.	Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualne
dla każdego kandydata konto wskazane w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Opłaty należy dokonać w terminie umożliwiającym terminowe zaksięgowanie wpłaty na koncie Uniwersytetu. O uznaniu
opłaty decyduje data jej wpływu na konto UWM (nie
należy mylić z datą dokonania operacji np. w banku czy
oddziale pocztowym).
Jak poprawnie dokonać rejestracji?
Przed przystąpieniem do rejestracji należy dokładnie
zapoznać się z ofertą kształcenia dostępną w niniejszym
informatorze oraz na stronie www.uwm.edu.pl/kandydaci,
wybrać kierunek studiów, na który chcemy zgłosić swoją
kandydaturę oraz zapoznać się dokładnie z kryterium rekrutacji, na podstawie którego nastąpi kwalifikacja kandydata na studia.
W przypadku ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów
kierunku, realizowanego w Filii UWM w Ełku, należy wybierając kierunek wskazać kierunek oznaczony „studia w Ełku”

Należy dokładnie zapoznać się z zasadami Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia oraz oświadczeniami, które należy złożyć, zamieszczonymi w serwisie internetowym na stronie www.irk.uwm.edu.pl
Po zapoznaniu się z zasadami IRK, ustaleniu zestawu
potrzebnych danych i dokumentów można przystąpić do
rejestracji. W przypadku wątpliwości podczas rejestracji
można skorzystać z pomocy, którą oferuje serwis informacyjny dla kandydatów i infolinia.
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Zasady Rejestracji Kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020
Kandydat rejestruje się poprzez stronę WWW systemu
IRK z dowolnego komputera podłączonego do Internetu
z możliwością drukowania lokalnie dokumentów. Podczas
rejestracji kandydat otrzymuje indywidualne konto IRK.
Po rejestracji należy uzupełnić dane osobowe niezbędne
do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz
wybrać kierunki studiów. W przypadku kierunków, z których jest przeprowadzany egzamin, należy zapisać się na
odpowiedni egzamin. Aby uczestniczyć w postępowaniu
kwalifikacyjnym należy dokonać opłaty rekrutacyjnej za
wszystkie kierunki, na które kandydat dokonał rejestracji.

UWAGA!
Wpłaty będą przypisywane do kierunków zgodnie
z kolejnością zapisywania się. Wpłaty księgowane są w ciągu 2-3 dni, po tym czasie należy sprawdzić stan wpłat na
stronie IRK. Brak wpłaty lub zbyt niska kwota oznacza, że
kwalifikacja nie będzie przeprowadzona.
Wszystkie informacje i komunikaty dotyczące rekrutacji będą wyświetlane na stronie IRK w zakładce
„Moje konto”.
Indywidualne konto IRK jest udostępnione kandydatowi
na czas rekrutacji. Za pośrednictwem tego konta kandydat
przekazuje oraz otrzymuje informacje wymagane w procesie rejestracji i kwalifikacji kandydatów, może również
sprawdzić swój status w ramach procesu rekrutacji („zakwalifikowany”, „niezakwalifikowany”, „lista rezerwowa”, a po
zakończeniu procesu kwalifikacji – „przyjęty”, „nieprzyjęty”).
Kandydaci biorą pełną odpowiedzialność za przekazanie w trakcie rejestracji w systemie IRK niepełnych, błędnych lub fałszywych danych.
Po przeprowadzeniu kwalifikacji, wyniki będą dostępne na stronie IRK. Po uzyskaniu statusu „zakwalifikowany”,
kandydat zobowiązany jest potwierdzić zamiar podjęcia
studiów.
Aby tego dokonać należy: dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej (przesyłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście) wymagane dokumenty:
–– podanie o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzone własnoręcznym podpisem,
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kserokopię świadectwa dojrzałości,
–– jedną fotografię o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle,
zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem
(imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL,
(WAŻNE! Kserokopia świadectwa musi być poświadczona za zgodność z oryginałem. Poświadczenia może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata
UWM)
Brak wpływu dokumentów w podanym terminie powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych
do przyjęcia.
Wymagania techniczne IRK
Warunkiem koniecznym jest podłączenie komputera
do Internetu oraz możliwość drukowania lokalnie dokumentów w formacie PDF (np. Acrobat Reader). Zalecane
jest używanie przeglądarek internetowych:
–– Mozilla wersja 1.4 lub wyższa
–– MS Internet Explorer w wersji 6.0 SP1 lub wyższej
––

W przypadku braku dostępu do Internetu
Możliwość rejestracji oferuje kandydatom również Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Specjalnie dla
osób rejestrujących się drogą internetową w terminach
wyznaczonych harmonogramem rekrutacji, na terenie
Uniwersytetu uruchomiony zostanie punkt umożliwiający
dokonanie rejestracji. Można także skorzystać z rejestracji z dowolnego komputera podłączonego do Internetu
z możliwością sporządzenia wydruku. Może to mieć miejsce np. w popularnych kawiarniach internetowych.

Punkt Internetowej Rejestracji Kandydatów na
terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zlokalizowany jest w Bibliotece Uniwersyteckiej, Olsztyn-Kortowo, ul. M. Oczapowskiego 12B
VII. DOKUMENTY WARUNKUJĄCE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
Aby poprawnie dokonać rejestracji, kandydaci na studia zobowiązani są do dostarczenia Komisji Rekrutacyjnej
dokumentów, które warunkują wszczęcie postępowania
kwalifikacyjnego.
1. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
zz „NOWA MATURA” – czyli świadectwa dojrzałości
wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną –
kserokopia świadectwa dojrzałości (dokument należy
dostarczyć, jeśli kandydat nie wyraził zgody na umieszczenie wyników egzaminu dojrzałości w Krajowym Rejestrze Matur albo na wezwanie Komisji Rekrutacyjnej;
zz „STARA MATURA” – czyli świadectwa wydane przez
szkołę, a nie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną – kserokopie świadectwa dojrzałości i świadectwa
ukończenia szkoły średniej poświadczone za zgodność
z oryginałem. Poświadczenia zgodności z oryginałem
może dokonać Komisja Rekrutacyjna;
zz IB MATURA MIĘDZYNARODOWA – dyplom IB Matury Międzynarodowej lub zaświadczenie o uzyskanych
wynikach;
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zz
zz

zz

EB MATURA EUROPEJSKA – dyplom EB Matury Europejskiej lub zaświadczenie o uzyskanych wynikach;
ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI UZYSKANE ZA GRANICĄ – świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem
i dokumenty potwierdzające równoważność świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą ze świadectwem dojrzałości szkół średnich w Polsce;
LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD ORAZ KONKURSÓW STOPNIA CENTRALNEGO – oryginał dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub
Konkursu. Dokument powinien być opatrzony numerem porządkowym oraz stwierdzać uzyskaną przez
kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych i status kandydata (laureat lub finalista);

2. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
KANDYDACI UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – dokument potwierdzający
ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych

magisterskich) – bez wyrównania do pełnej oceny, wg
wzoru określonego przez UWM,
Pozostałe dokumenty należy dostarczyć w dalszym
etapie postępowania rekrutacyjnego, w terminie określonym przez Komisję Rekrutacyjną.
VIII. OPŁATA REKRUTACYJNA
Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020 obowiązuje wniesienie opłaty rekrutacyjnej przelewem na indywidualne
konto wskazane podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.
Opłaty należy dokonać w terminie umożliwiającym
terminowe zaksięgowanie wpłaty na koncie Uniwersytetu.
O uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto UWM
(nie należy mylić z datą dokonania operacji np. w banku
czy oddziale pocztowym). Dokonując opłaty należy na
stosownym dowodzie wpłaty lub przelewu wpisać nazwę
konta i numer rachunku oraz umieścić dopisek „Rekrutacja
2019” oraz podać kierunek studiów.
Aby uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym należy dokonać opłaty rekrutacyjnej za wszystkie kierunki, na
które kandydat dokonał rejestracji.
UWAGA!
Wpłaty przypisywane są do kierunków zgodnie z kolejnością zapisywania się. Wpłaty księgowane są w ciągu 2-3 dni, po tym czasie należy sprawdzić stan wpłat
na stronie IRK. Brak wpłaty lub zbyt niska kwota oznacza, że kwalifikacja nie będzie przeprowadzona.

zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia,
jednolite magisterskie oraz drugiego stopnia
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
/JEDNOLITE MAGISTERSKIE
„Nowa matura”
Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”,
(czyli świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną) następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem
kwalifikacyjnym (określonych w kryteriach kwalifikacji na
studia stacjonarne albo studia niestacjonarne).
Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na
poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji
mnożone są przez 2.
Kandydatowi na studia – do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu – jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na
poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia
kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości.
Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego
kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.
Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozsze-

rzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych
przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów
wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na
który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.
„Stara matura”
Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”
(czyli świadectwem wydanym przez szkołę, a nie przez
Okręgową Komisję Egzaminacyjną) następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych
z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (w konkursie – rankingu średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych,
z których kandydat składał egzamin dojrzałości) z trzech
przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym
(określonych w kryteriach kwalifikacji na studia stacjonarne albo studia niestacjonarne).
Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości
i świadectwie ukończenia szkoły średniej przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry
(5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).
W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej
klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egza-
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minie dojrzałości – ustnym i pisemnym). W konkursie
(rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik
ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona
z uwzględnieniem ww zapisów pomnożona przez
współczynnik 100,00.
Jako przykład podajemy kryteria na niestacjonarne
studia pierwszego stopnia na kierunki Budownictwo, Energetyka, Geodezja i kartografia, Informatyka, Mechanika
i budowa maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i inżynieria
produkcji, i są to:
1.	 Matematyka lub geografia lub informatyka
2.	 Fizyka lub chemia
3.	 Język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata)
Kandydat samodzielnie wskazuje przedmioty (egzaminy), na podstawie których chce być kwalifikowany
ale należy pamiętać, że za priorytetowe uznaje się
oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości (np. dla warunku 1.
gdzie Kandydat ma do wyboru matematyka lub geografia
lub informatyka, a egzamin dojrzałości był składany np. tylko z geografii – to właśnie geografię należy wskazać jako
przedmiot (egzamin) do kwalifikacji. Jeśli egzamin dojrzałości był składany z np. dwóch przedmiotów – należy
wskazać ten przedmiot, z którego uzyskano wyższy wynik.
Wpisując wynik do systemu IRK używamy kropki np.
4.58 (przecinek w liczbie nie jest uwzględniany przez system IRK).
Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury” zobowią-

zani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej kopię świadectwa w terminie rejestracji w systemie IRK (do 8 lipca
– studia stacjonarne, do 23 lipca – studia niestacjonarne).
IB Matura Międzynarodowa,
EB Matura Europejska
Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie
liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez
współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie
(rankingu) świadectw dojrzałości.
Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego
wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu)
świadectw dojrzałości.
Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie
o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy
najpóźniej do dnia 8 lipca 2019 r. do godziny 15:00.
Świadectwa uzyskane za granicą (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek lekarski
oraz na kierunek weterynaria z tokiem nauczania w języku
angielskim).
Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się
za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich
w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo
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ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca
wydania świadectwa.
Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane
za granicą zobowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:
1.	 poświadczenie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą
w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej
wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),
2.	 zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa
dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita
Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu
dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła
ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,
3.	 tłumaczenie na język polski świadectwa oraz
poświadczenia,
jeżeli
zostało
sporządzone
w języku obcym,
4.	 decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa –
w przypadku prowadzenia takiego postępowania,
5.	 zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się
o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile na świadectwie
nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego
dokumentu,
6.	 zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego
z poszczególnych przedmiotów, suplement obejmują-

cy przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie
są wskazane na świadectwie lub innym dokumencie
uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,
7.	 dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen
(jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym
dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony
przez szkołę, którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.
Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na
podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów
objętych postępowaniem kwalifikacyjnym oraz oceny
predyspozycji kandydata – na kierunkach: architektura
krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
logopedia.
Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości
w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w załączniku nr 3 do Uchwał nr 305 i 306 Senatu Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018
roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów
na I rok studiów na rok akademicki 2019/2020 nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości,
lecz:
1.	 w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości – zobowiązany jest przystą-
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pić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów
a.	 na kierunkach: bioinżynieria produkcji żywności,
biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, gastronomia – sztuka kulinarna, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych, inżynieria
przetwórstwa żywności, leśnictwo, mikrobiologia,
ochrona środowiska, ogrodnictwo, pielęgniarstwo,
położnictwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo,
rybactwo, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, weterynaria (studia w języku polskim), zootechnika, zwierzęta w rekreacji,
edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia
lub matematyka),
b.	 na kierunku lekarskim (studia w języku polskim) –
przedmioty: biologia i (chemia lub fizyka lub matematyka),
c.	 na kierunkach: budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria informacji, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn,
mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji
– przedmioty: matematyka i fizyka,
d.	 na kierunkach: administracja, administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów, bezpieczeństwo
narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, lingwistyka w biznesie, nauki o rodzinie,
pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczes-

noszkolna, pedagogika specjalna, politologia, praca
socjalna, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe, teologia, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),
e.	 na kierunku filologia polska – przedmioty: język
polski i historia,
f.	 na kierunku filologia (w zakresie filologii rosyjskiej) –
przedmioty: język polski i język rosyjski,
g.	 na kierunku filologia (w zakresie filologii germańskiej, sp. nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego) – przedmioty: język polski i język niemiecki,
h.	 na kierunku filologia (w zakresie filologii angielskiej,
sp. nauczycielskiej w zakresie języka angielskiego,)
– przedmioty: język polski i język angielski,
2.	 w ramach rekrutacji dwuczęściowej musi przystąpić do
egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:
a.	 na kierunku architektura krajobrazu – przedmioty:
biologia i (chemia lub matematyka),
b.	 na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej – przedmioty: historia i język polski,
c.	 na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych – przedmioty: historia i język polski,
d.	 na kierunku: logopedia – przedmioty biologia i (historia lub wiedza o społeczeństwie)
oraz do oceny predyspozycji Kandydata.
Egzaminy oceniane są w skali 1-6. Egzamin zostaje
uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska
z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające.
Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0
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(celujący) – język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości. Uzyskana średnia ocen pomnożona
przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.
Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających
świadectwo maturalne uzyskane za granicą, odbędą
się dnia 9 lipca 2019 r. (studia stacjonarne) oraz 24 lipca 2019 r. (studia niestacjonarne).
Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia
centralnego
Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok
studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania
kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz konkursów stopnia
centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani
na studia w Uniwersytecie z pominięciem postępowania
kwalifikacyjnego określa Senat.
Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do
celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny
Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem
porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).
Osoby korzystające z ww. uprawnień zobowiązane są
przystąpić do oceny predyspozycji Kandydata na kierunkach: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie
sztuki muzycznej, logopedia.
Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia na kierunek

studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego dostępny jest na stronie
www.uwm.edu.pl/kandydaci
Studia drugiego stopnia
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym
samym lub innym kierunku studiów. Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie
na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa
rada właściwej jednostki organizacyjnej, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu
miejsc.
Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej zaświadczenie o wyniku studiów w terminie rejestracji w systemie IRK (do
23 lipca 2019 r. – studia stacjonarne oraz do 23 lipca
2019 r. – studia niestacjonarne).

- studia stacjonarne

oferta kształcenia
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oferta kształcenia
– studia stacjonarne
Oferta kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w roku akademickim 2019/2020
Studia stacjonarne
Stopień kształcenia i czas trwania studiów
I

KIERUNEK ADMINISTRACJA – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

Zakres kształcenia
6 sem.

Administracja

II

Administracja
Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym
Studia drugiego stopnia
4 sem.
Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym
(oferta w języku angielskim)
Administracja skarbowa
KIERUNEK ADMINISTRACJA I CYFRYZACJA – PROFIL P

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

B

6 sem.

Administracja i cyfryzacja

III

KIERUNEK ANALIZA I KREOWANIE TRENDÓW – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Analiza i kreowanie trendów

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Analiza i kreowanie trendów

IV

KIERUNEK ANIMACJA PAMIĘCI SPOŁECZNEJ – PROFIL A

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Animacja pamięci społecznej

V

KIERUNEK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Architektura krajobrazu

3 sem.

Kształtowanie i ochrona krajobrazu

B

Studia drugiego stopnia

VI

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia - licencjackie

6 sem.

VII

Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
Studia drugiego stopnia
4 sem.
Bezpieczeństwo regionalne i lokalne
KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – PROFIL P

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

B

VIII
A

Wydział

KIERUNEK BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI – PROFIL A
Gospodarka żywnościowa
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Kształtowanie jakości i bezpieczeństwo w produkcji
żywności

Prawa i Administracji
tel. 89 524-64-25

Prawa i Administracji
tel. 89 524-64-25

Humanistyczny
tel. 89 524-63-07

Humanistyczny
tel. 89 524-63-07
Kształtowania
Środowiska i Rolnictwa
tel. 89 523-33-16

Nauk Społecznych
tel. 89 524-62-88

Prawa i Administracji
tel. 89 524-64-25

Bioinżynierii Zwierząt
tel. 89 523-34-05
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Stopień kształcenia i czas trwania studiów
IX

KIERUNEK BIOLOGIA– PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

X

KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

XI

KIERUNEK BUDOWNICTWO – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

XII

KIERUNEK CHEMIA – PROFIL P

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

XIII
A
XIV
B
XV
A
B
XVI

6 sem.

Zakres kształcenia

Wydział

Biologia medyczna
Biologia stosowana
Biologia stosowana (oferta w języku angielskim)
Biologia molekularna
Ekspertyzy przyrodnicze

Biologii i Biotechnologii
tel. 89 523-44-48

Biotechnologia
Biotechnologia farmaceutyczna
Biotechnologia przemysłowa
Biotechnologia molekularna

Biologii i Biotechnologii
tel. 89 523-44-48

Budownictwo
Budowle i konstrukcje inżynierskie
Budownictwo energooszczędne
Inżynieria drogowa

Geodezji, Inżynierii
Przestrzennej
i Budownictwa
tel. 89 523-37-75

Analityka i diagnostyka chemiczna

Kształtowania
Środowiska i Rolnictwa
tel. 89 523-33-16

Chemia stosowana

KIERUNEK DIETETYKA – PROFIL P
Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Dietetyka

Nauk o Zdrowiu
tel. 89 523-44-24

KIERUNEK DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZYRODNICZE – PROFIL A
Studia drugiego stopnia

4 sem.

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – PROFIL A
Cybermedia i komunikacja elektroniczna
(oferta w języku angielskim)
Studia pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Dokumentalistyka medialna
Nowe media
Komunikacja wizerunkowa
Studia drugiego stopnia
4 sem.
Radiowo-telewizyjna
KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Edukacja muzyczna szkolna
Muzyka estradowa

Humanistyczny
tel. 89 524-63-07

Humanistyczny
tel. 89 524-63-07

Sztuki
tel. 89 524-54-91
89 524-52-25
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Stopień kształcenia i czas trwania studiów
XVII
A
B
XVIII
A
B
XIX

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

6 sem.

Ekonomia

4 sem.

Analityka gospodarcza
Biznes i rynki międzynarodowe
Ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe
Ubezpieczenia

7 sem.

Energetyka

Nauk Technicznych
tel. 89 524-51-40

Filologia angielska
Specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego
Filologia germańska
Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego
Filologia rosyjska
Filologia angielska
Specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego
Filologia germańska
Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego
Filologia rosyjska
Specjalność nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego

Humanistyczny
tel. 89 524-63-07

Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego
Wiedza o kulturze
Edytorstwo tekstów
Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego

Humanistyczny
tel. 89 524-63-07

KIERUNEK EKONOMIA – PROFIL A i P
Studia pierwszego stopnia – licencjackie
(profil A)
Studia drugiego stopnia
(profil A i P)

KIERUNEK FILOLOGIA – PROFIL A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

Studia drugiego stopnia

6 sem.

4 sem.

KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

XXII

KIERUNEK FILOZOFIA – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Interakcje społeczne i kooperacja

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Interakcje społeczne i kooperacja

XXIII

Nauk Ekonomicznych
tel. 89 523-47-57

KIERUNEK ENERGETYKA – PROFIL A

XX

XXI

Sztuki
tel. 89 524-62-15
89 524-52-25

6 sem.

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

B

Wydział

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

A

A

Zakres kształcenia

KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH – PROFIL A

Humanistyczny
tel. 89 524-63-07

KIERUNEK GASTRONOMIA-SZTUKA KULINARNA – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Gastronomia – sztuka kulinarna

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Gastronomia – sztuka kulinarna

Nauki o Żywności
tel. 89 523-49-83
89 523-37-10,
89 523-34-01
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XXIV
A

B

XXV
A
B
XXVI
A
XXVII

Zakres kształcenia

Wydział

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA – PROFIL A
Geodezja i geoinformatyka
Geodezja i geoinformatyka (oferta w języku angielskim)
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Geodezja i szacowanie nieruchomości
Zdalne systemy pomiarowe
Geodezja i nawigacja satelitarna (oferta w języku
angielskim)
Geodezja gospodarcza
Geodezja i geoinformatyka (oferta w języku angielskim)
Studia drugiego stopnia
3 sem.
Geodezja i nawigacja satelitarna
Geodezja i technologie informatyczne
Gospodarka nieruchomościami
Kataster nieruchomości
KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA – PROFIL A
Doradztwo na rynku nieruchomości
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Planowanie i inżynieria przestrzenna
Urbanistyka
Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami
Studia drugiego stopnia
3 sem.
Zarządzanie przestrzenią
KIERUNEK GOSPODAROWANIE SUROWCAMI ODNAWIALNYMI I MINERALNYMI – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Geodezji, Inżynierii
Przestrzennej
i Budownictwa
tel. 89 523-39-77

Geodezji, Inżynierii
Przestrzennej
i Budownictwa
tel. 89 523-39-77

Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi

Kształtowania
Środowiska i Rolnictwa
tel. 89 523-33-16

Historia
Specjalność nauczycielska w zakresie historii
i wiedzy o społeczeństwie
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną
Specjalność nauczycielska w zakresie historii i wiedzy
o społeczeństwie

Humanistyczny
tel. 89 524-63-07

KIERUNEK HISTORIA – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.
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XXVIII

A

B

Zakres kształcenia

Wydział

KIERUNEK INFORMATYKA – PROFIL A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

Studia drugiego stopnia

7 sem.

3 sem.

Inżynieria systemów informatycznych
Inżynieria systemów informatycznych
(oferta w języku angielskim)
Informatyka ogólna
Informatyka ogólna (oferta w języku angielskim)
Bioinformatyka
Bioinformatyka (oferta w języku angielskim)
Data Science w praktyce
Data Science w praktyce (oferta w języku angielskim)
Projektowanie systemów informatycznych i sieci
komputerowych
Projektowanie systemów informatycznych i sieci
komputerowych (oferta w języku angielskim)
Techniki multimedialne

Matematyki i Informatyki
tel. 89 524-60-33
89 524-61-30

Techniki multimedialne (oferta w języku angielskim)
XXIX
B
XXX
A
XXXI
A
XXXII
B
XXXIII
A

KIERUNEK INTERDYSCYPLINARNE STUDIA STRATEGICZNE – PROFIL A
Studia drugiego stopnia

4 sem.

Interdyscyplinarne studia strategiczne

Humanistyczny
tel. 89 524-63-07

Inżynieria informacji

Geodezji, Inżynierii
Przestrzennej
i Budownictwa
tel. 89 523-37-75

KIERUNEK INŻYNIERIA INFORMACJI – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

KIERUNEK INŻYNIERIA MASZYN ROLNICZYCH, SPOŻYWCZYCH I LEŚNYCH - PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych

Nauk Technicznych
tel. 89 523-36-23

KIERUNEK INŻYNIERIA PRECYZYJNA W PRODUKCJI ROLNO-SPOŻYWCZEJ – PROFIL A
Studia drugiego stopnia

3 sem.

Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej

Nauk Technicznych
tel. 89 523-36-23

KIERUNEK INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI – PROFIL A i P
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Inżynieria przetwórstwa żywności

Nauki o Żywności
tel. 89 523-49-83
89 523-37-10,
89 523-34-01

59

Stopień kształcenia i czas trwania studiów
XXXIV
A

B

XXXV
B
XXXVI

Zakres kształcenia

Wydział

KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – PROFIL A
Inżynieria komunalna
Inżynieria środowiskowa (oferta w języku angielskim)
Biotechnologia (oferta w języku angielskim)
Biotechnologia środowiskowa
(oferta w języku angielskim)
Inżynieria sanitarna i wodna
Studia drugiego stopnia
3 sem.
Inżynieria procesowa i ochrona środowiska
(oferta w języku angielskim)
Inżynieria ekologiczna
KIERUNEK KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W EUROPIE – PROFIL A
Komunikacja międzykulturowa w Europie
Studia drugiego stopnia
4 sem.
(oferta w języku rosyjskim)
KIERUNEK LEKARSKI – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Nauk o Środowisku
tel. 89 523-33-82

Humanistyczny
tel. 89 524-63-07

12 sem.

Studia bezspecjalnościowe
Studia bezspecjalnościowe (oferta w języku angielskim)

Lekarski
tel. 89 524-61-01

7 sem.

Gospodarka leśna

Kształtowania
Środowiska i Rolnictwa
tel. 89 523-33-16

6 sem.

Lingwistyka w biznesie

Humanistyczny
tel. 89 524-63-07

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Logopedia

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Logopedia

XL

KIERUNEK MATEMATYKA – PROFIL A

C
XXXVII
A

Jednolite studia magisterskie
KIERUNEK LEŚNICTWO – PROFIL P
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

XXXVIII KIERUNEK LINGWISTYKA W BIZNESIE – PROFIL A
A
XXXIX
A

A

B

Studia pierwszego stopnia – licencjackie
KIERUNEK LOGOPEDIA – PROFIL A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

Studia drugiego stopnia

6 sem.

4 sem.

Nauczanie matematyki
Nauczanie matematyki (oferta w języku angielskim)
Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa
Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa
(oferta w języku angielskim)
Matematyka stosowana
Matematyka stosowana (oferta w języku angielskim)
Nauczanie matematyki
Nauczanie matematyki (oferta w języku angielskim)

Humanistyczny
tel. 89 524-63-07

Matematyki i Informatyki
tel. 89 524-60-33
89 524-61-30
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XLI
A
B
XLII
A
B
XLIII

Zakres kształcenia

KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – PROFIL A i P
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Mechanika i budowa maszyn
(profil A i P)
Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn
Studia drugiego stopnia
3 sem.
Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie
(profil A)
maszyn
KIERUNEK MECHATRONIKA – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Mechatronika

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Mechatronika

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Mikrobiologia

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Mikrobiologia

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

A

B

Nauk Technicznych
tel. 89 523-36-23

Biologii i Biotechnologii
tel. 89 523-44-48

KIERUNEK NAUKI O RODZINIE – PROFIL P

A

XLV

Nauk Technicznych
tel. 89 524-51-40
89 523-36-23

KIERUNEK MIKROBIOLOGIA – PROFIL A

A
XLIV

Wydział

Mediacja rodzinna
Wsparcie rodziny i wychowanie dziecka
Mediacja rodzinna
Wychowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie

Teologii
tel. 89 523-89-46

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

Studia drugiego stopnia

7 sem.

3 sem.

Kształtowanie środowiska
Gospodarka odpadami
Ochrona ekosystemów wodnych
Ochrona ekosystemów wodnych
(oferta w języku angielskim)

Kształtowania
Środowiska i Rolnictwa
tel. 89 523-34-31

Ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych
XLVI
B

KIERUNEK ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – PROFIL A
Studia drugiego stopnia

XLVII

KIERUNEK OGRODNICTWO – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

3 sem.

Odnawialne źródła energii

Kształtowania
Środowiska i Rolnictwa
tel. 89 523-33-16

7 sem.

Roślinne surowce kosmetyczne i dietetyczne

Kształtowania
Środowiska i Rolnictwa
tel. 89 523-33-16
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XLVIII
A

B

XLIX

Zakres kształcenia

Doradztwo zawodowe i personalne
Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika szkolna z animacją kulturalną
Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową
Edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym
Studia drugiego stopnia
4 sem.
Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka
zdolnego
KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – PROFIL A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

C

Jednolite studia magisterskie

L

KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA – PROFIL A

10 sem.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

LI

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
Jednolite studia magisterskie
10 sem. Pedagogika resocjalizacyjna
Resocjalizacja z penitencjarystyką
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
z niepełnosprawnością
Resocjalizacja z penitencjarystyką
Studia drugiego stopnia
4 sem.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
z niepełnosprawnością
KIERUNEK PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI – PROFIL A

B

Studia drugiego stopnia

LII

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO – PROFIL P

A
B

C

B

Wydział

KIERUNEK PEDAGOGIKA – PROFIL A

4 sem.

Pedagogika wczesnej edukacji

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Pielęgniarstwo

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Pielęgniarstwo

Nauk Społecznych
tel. 89 524-62-64
89 524-62-71

Nauk Społecznych
tel. 89 524-62-64
89 524-62-71

Nauk Społecznych
tel. 89 524-62-97

Nauk Społecznych
tel. 89 524-62-97
Nauk o Zdrowiu
tel. 89 523-44-24
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LIII
A

B

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

Studia drugiego stopnia

LIV

KIERUNEK POŁOŻNICTWO – PROFIL P

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

LV

KIERUNEK PRACA SOCJALNA – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

LVI
C
LVII
A
LVIII

Zakres kształcenia

Wydział

Politologia
Stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna
perspektywa (oferta w języku angielskim)
Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
(oferta w języku angielskim)
Marketing polityczny i media
Rozwiązywanie konfliktów politycznych i społecznych
Samorząd terytorialny
Stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna
perspektywa (oferta w języku angielskim)

Nauk Społecznych
tel. 89 524-62-88

6 sem.

Położnictwo

Nauk o Zdrowiu
tel. 89 523-44-24

6 sem.

Praca socjalna

Nauk Społecznych
tel. 89 524-62-97

10 sem.

Prawo
Prawo europejskie
Prawo europejskie (oferta w języku angielskim)

Prawa i Administracji
tel. 89 524-65-71

Ratownictwo medyczne

Nauk o Zdrowiu
tel. 89 523-44-24

Agrobiznes
Produkcja rolnicza
Rolnictwo precyzyjne
Ochrona roślin
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie produkcją (oferta w języku angielskim)

Kształtowania
Środowiska i Rolnictwa
tel. 89 523-33-16

Rybactwo
Ichtiologia stosowana (oferta w języku angielskim)
Akwakultura i akwarystyka
Akwakultura i rybactwo (oferta w języku angielskim)

Nauk o Środowisku
tel. 89 523-34-21

KIERUNEK POLITOLOGIA – PROFIL A
6 sem.

4 sem.

KIERUNEK PRAWO – PROFIL A
Jednolite studia magisterskie

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE – PROFIL P
Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

KIERUNEK ROLNICTWO – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

LIX

KIERUNEK RYBACTWO – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.
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LX

KIERUNEK SOCJOLOGIA – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

LXI
A
LXII

A

B
LXIII
C
LXIV
A
B
LXV
A
B
LXVI
C
LXVII
A

6 sem.

Zakres kształcenia

Wydział

Socjologia nowych mediów

Nauk Społecznych
tel. 89 524-62-70

Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego
KIERUNEK STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Polityka europejska

KIERUNEK TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA – PROFIL A i P
Bezpieczeństwo żywności
Technologia mięsa
Technologia mleczarska
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
(profil A i P)
Technologia mleczarska (oferta w języku angielskim)
Technologia produktów roślinnych
Żywienie człowieka
Inżynieria przetwórstwa żywności
Inżynieria żywności (oferta w języku angielskim)
Studia drugiego stopnia
3 sem.
(profil A)
Technologia żywności
Żywienie człowieka
KIERUNEK TEOLOGIA – PROFIL A
12 sem. Formacja kapłańska
Jednolite studia magisterskie
Specjalność nauczycielska w zakresie religii
10 sem.
Teologia
KIERUNEK TOWAROZNAWSTWO – PROFIL A i P
Menedżer produktu
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Menedżer laboratorium badań żywności
Studia drugiego stopnia
3 sem.
Zarządzanie procesami w produkcji i usługach

Humanistyczny
tel. 89 524-63-07

Nauki o Żywności
tel. 89 523-49-83
89 523-37-10,
89 523-34-01

Teologii
tel. 89 523-89-46
Nauki o Żywności
tel. 89 523-49-83
89 523-37-10

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia - licencjackie

6 sem.

Turystyka i rekreacja

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Turystyka i rekreacja

Nauk o Środowisku
tel. 89 523-34-21

KIERUNEK WETERYNARIA – PROFIL A
Jednolite studia magisterskie

11 sem.

Studia bezspecjalnościowe
Studia bezspecjalnościowe (oferta w języku angielskim)

Medycyny
Weterynaryjnej
tel. 89 523-34-40

WOJSKOZNAWSTWO – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Wojskoznawstwo

Humanistyczny
tel. 89 524-63-07
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LXVIII

KIERUNEK ZARZĄDZANIE – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

B

LXIX
A
LXX
A

B
LXXI

Zakres kształcenia

Zarządzanie
Logistyka
Logistyka (oferta w języku angielskim)
Rachunkowość i zarządzanie finansami
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Studia drugiego stopnia
4 sem.
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
(oferta w języku angielskim)
KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – PROFIL P

Wydział

6 sem.

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Zarządzanie innowacjami

Nauk Ekonomicznych
tel. 89 523-47-57

Nauk Ekonomicznych
tel. 89 523-47-57

KIERUNEK ZOOTECHNIKA – PROFIL A i P
Chów i hodowla zwierząt amatorskich
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni
Biotechnologia w hodowli zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Studia drugiego stopnia
3 sem.
(profil A)
Kształtowanie jakości produktów zwierzęcych
Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe
KIERUNEK ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII – PROFIL P

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie
(profil A i P)

7 sem.

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Bioinżynierii Zwierząt
tel. 89 523-36-40

Bioinżynierii Zwierząt
tel. 89 523-36-40

Filia UWM w Ełku
Stopień kształcenia i czas trwania studiów

Zakres kształcenia

I

KIERUNEK ADMINISTRACJA – PROFIL P

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Administracja

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Administracja

II

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – PROFIL P

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

III

KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – PROFIL P

C

Jednolite studia magisterskie

6 sem.

10 sem.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Legenda: PROFIL A – profil ogólnoakademicki PROFIL P – profil praktyczny

Wydział
Filia w Ełku
tel. 87 621 07 07
Filia w Ełku
tel. 87 621 07 07
Filia w Ełku
tel. 87 621 07 07

kryteria kwalifikacji i zasady przyjmowania
kandydatów na studia stacjonarne
UCHWAŁA Nr 305
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/2020
(ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 381 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 305 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych
na rok akademicki 2019/2020)
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity,
Dz. U. z 2017 roku poz. 2183, z późn. zm.), na wniosek rad
wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
zwany dalej „Senatem” ustala zasady i tryb przyjmowania
kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/2020.
§1
Postanowienia ogólne
1.	 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zwany
dalej „Uniwersytetem” prowadzi nabór kandydatów
na studia: jednolite magisterskie, pierwszego stopnia
(licencjackie lub inżynierskie) oraz na studia drugiego
stopnia w ramach liczby miejsc ustalonej przez Senat.
2.	 Ilekroć w uchwale mówi się o konkursie (rankingu) średniej
ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” – należy przez
to rozumieć konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych
z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świade-

ctwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej.
W konkursie (rankingu) średniej ocen za priorytetowe
uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości.
§2
Zasady rejestracji kandydatów na studia
1.	 Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest
w formie elektronicznej obsługiwanej przez system
Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej „IRK”.
2.	 Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury
kwalifikacyjnej.
3.	 Rejestrację uznaje się za wiążącą po wypełnieniu następujących warunków:
1) wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów,
2) wniesieniu opłaty rekrutacyjnej za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na wybrane
kierunki studiów, oraz uzyskaniu przez Uniwersytet
potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na
rachunek bankowy Uniwersytetu,

65

66

kryteria kwalifikacji i zasady przyjmowania
kandydatów na studia stacjonarne
3) dostarczeniu na wezwanie właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa ukończenia szkoły średniej
w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia
i jednolite magisterskie posiadających świadectwo
dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”),
4) dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej
świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia
pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane
w systemie „starej matury”),
5) dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dyplomu IB Matury Międzynarodowej lub dyplomu
EB Matury Europejskiej albo zaświadczenia o wynikach (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających
świadectwo dojrzałości IB Matury Międzynarodowej lub EB Matury Europejskiej),
6) dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej
świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski (dotyczy
kandydatów na studia legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą),
7) dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej
dokumentu potwierdzającego ostateczny wynik
studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub
magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich) – bez wyrównania do pełnej oce-

4.	

5.	

6.	

7.	

8.	

ny, wg wzoru określonego przez Uniwersytet lub
zawierającego niezbędne informacje – takie jak
we wzorze określonym przez Uniwersytet (dotyczy
kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
drugiego stopnia).
W przypadku niezłożenia dokumentów określonych
w ust. 3 rejestracja będzie bezskuteczna i nie wywoła
żadnych skutków prawnych, a tym samym zarówno rejestracja, jak i wniosek zostaną pozostawione bez rozpoznania, bez odrębnego wezwania do uzupełnienia
dokumentów.
W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków
niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.
Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie
wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych
w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który
kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.
Kandydat ponosi negatywne konsekwencje błędnego
wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.
Kandydat jest zobowiązany do zachowania
w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za
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skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim,
w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym
hasłem.
9.	 Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowane
awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciążeniem serwerów.
10.	Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem
przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że
wiadomości umieszczane na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.
11.	Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.
12.	W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian
dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym
kandydata, wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji.
13.	Dopuszcza się zmianę trybu rejestracji i dostarczania
dokumentów w przypadku kandydatów ubiegających
się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, kandydatów
ubiegających się o przyjęcie na studia z tokiem nauczania w języku obcym oraz cudzoziemców.
14.	Cudzoziemcy, mogą zostać przyjęci na studia realizowane w języku polskim, jeżeli:
1) ukończyli kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub
2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego
potwierdzający znajomość języka polskiego co naj-

mniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany
przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich
stopień znajomości języka polskiego pozwala na
podjęcie studiów w języku polskim, lub
4) posiadają świadectwo dojrzałości lub dyplom
ukończenia studiów wydany w Polsce, lub
5) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą,
w której zajęcia były prowadzone w języku polskim
i udokumentują ten fakt.
15.	Cudzoziemcy, mogą zostać przyjęci na studia realizowane w języku obcym, jeżeli:
1) posiadają dokument potwierdzający znajomość
języka obcego, w którym będą realizowane studia,
określony w przepisach wydanych na podstawie
art. 47 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie
cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018
r. poz. 106) lub
2) posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument
potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w którym będą
realizowane studia, lub
3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień
znajomości języka obcego pozwalają na podjęcie
studiów w tym języku.
16.	Rejestracji należy dokonać w terminie określonym
w harmonogramie rekrutacji.
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§3
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie
oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „nowej matury”
1.	 Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej
matury”, tj. dokumentem wystawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, następuje na podstawie
konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na
świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych
w załącznikach 1A-1C do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zapisów ust. 2-9.
2.	 Na kierunku architektura krajobrazu, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji
plastycznych kandydata (kandydat składa teczkę
zawierającą pięć rysunków formatu A3 własnego
autorstwa, wykonanych dowolną techniką, przedstawiających
krajobraz
otwarty,
współczesną
i historyczną architekturę oraz roślinne kompozycje
zieleni parkowej i ogrodowej) oraz konkurs (ranking)
sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C
do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) sumy
% punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, których
prace złożone do oceny predyspozycji plastycznych
uzyskały ocenę co najmniej dostateczną.
3.	 Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk

plastycznych postępowanie kwalifikacyjne obejmuje
ocenę predyspozycji kandydata – egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz konkurs (ranking) sumy
% punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości
z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C do niniejszej
uchwały. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów,
przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminów
praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
4.	 Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę
predyspozycji kandydata – egzaminy praktyczne, tj.
sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym
dowolnie wybranym instrumencie, jak też sprawdzian
predyspozycji słuchowych i głosowych oraz konkurs
(ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie
dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C
do niniejszej uchwały. Do sprawdzianu predyspozycji
słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie. Do konkursu
(rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie
kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
5.	 Na kierunku logopedia postępowanie kwalifikacyjne
obejmuje ocenę predyspozycji kandydata – rozmowę
kwalifikacyjną oceniającą predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy (ocena wymowy i słuchu)
oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
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6.	

7.	

8.	

9.	

na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych
w załączniku 1C do niniejszej uchwały. Do konkursu
(rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie
kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.
Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla
danego kierunku studiów w załącznikach 1A-1C,
z których egzamin maturalny złożony został na poziomie podstawowym z wynikiem co najmniej 30% do
obliczenia wyniku punktowego z danego przedmiotu
stosuje się zasadę: liczba % uzyskana na poziomie podstawowym jest równa liczbie punktów w kwalifikacji.
Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla
danego kierunku studiów w załącznikach 1A-1C,
z których egzamin maturalny złożony został na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30% do
obliczenia wyniku punktowego z danego przedmiotu
stosuje się zasadę: liczbę % uzyskaną na poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 2.
Kandydatowi na studia do obliczenia sumy % punktów
uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu, jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został
na poziomie poniżej 30% lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie
dojrzałości.
Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla
danego kierunku studiów w załącznikach 1A-1C,
z których egzamin maturalny z danego przedmiotu

złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się
zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.
§4
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie
oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „starej matury”
10.	Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez szkołę, następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen
uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym,
określonych w załącznikach 2A-2B do niniejszej uchwały,
z uwzględnieniem zapisów ust. 2-9 oraz § 1 ust. 2.
11.	Na kierunku architektura krajobrazu, postępowanie
kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji plastycznych (kandydat składa teczkę zawierającą pięć rysunków formatu A3 własnego autorstwa, wykonanych dowolną techniką, przedstawiających krajobraz otwarty,
współczesną i historyczną architekturę oraz roślinne
kompozycje zieleni parkowej i ogrodowej) oraz konkurs
(ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie
dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B
do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) średniej
ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, których prace
złożone do oceny predyspozycji plastycznych uzyskały
ocenę co najmniej dostateczną.
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12.	Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji kandydata – egzaminy praktyczne
z rysunku i malarstwa oraz konkurs (ranking) średniej
ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech
przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują
wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
13.	Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji kandydata – egzaminy praktyczne, tj sprawdzian umiejętności gry na
fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak też sprawdzian predyspozycji słuchowych
i głosowych oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym,
określonych w załączniku 2B do niniejszej uchwały. Do
sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych,
przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej
ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry
na instrumencie. Do konkursu (rankingu) średniej
ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu
egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej
dostateczne.
14.	Na kierunku logopedia postępowanie kwalifikacyjne
obejmuje ocenę predyspozycji kandydata – rozmowę
kwalifikacyjną oceniającą predyspozycje do wykony-

wania zawodu logopedy (ocena wymowy i słuchu)
oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na
świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych
w załączniku 2B do niniejszej uchwały. Do konkursu
(rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.
15.	W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania
średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną
wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie
dojrzałości).
16.	Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (zarówno
w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry
(5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).
17.	W przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej oceny
z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczania średniej ocen uwzględnia się 0 (zero)
punktów z tego przedmiotu.
18.	W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany
jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem zapisów ust. 6-8 niniejszego
paragrafu pomnożona przez współczynnik 100,00.
19.	Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” zobowiązane
są przedłożyć do celów kwalifikacji kserokopię
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świadectwa
dojrzałości/świadectwa
dojrzałości
i świadectwa ukończenia szkoły średniej.
§5
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie
oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub
dyplomem EB Matury Europejskiej
1.	 Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na
podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu
maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB
pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.
2.	 Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie
liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego,
którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony
przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.
3.	 Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione
organy.
4.	 Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przystąpić do oceny predyspozycji na kierunkach: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej, logopedia.

§6
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie
oraz pierwszego stopnia dla laureatów i finalistów
olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego.
1.	 Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na
I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz
konkursów stopnia centralnego, których laureaci
i finaliści będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa
Senat.
2.	 Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do
celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego
numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną
przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat
lub finalista).
3.	 Osoby korzystające z ww. uprawnień zobowiązane
są przystąpić do oceny predyspozycji na kierunkach:
architektura krajobrazu, logopedia.
§7
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie
oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie
na studia na kierunek lekarski oraz na kierunek weterynaria
z tokiem nauczania w języku angielskim).
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1.	 Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie danego
kierunku jest posiadanie świadectwa dojrzałości uznanego w Polsce na podstawie odrębnych przepisów.
2.	 Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane
za granicą zobowiązane są przedłożyć dodatkowo następujące dokumenty:
1) poświadczenie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą
w systemie edukacji państwa będącego stroną
Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r.,
znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz.
938),
2) zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym
Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu
oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym
Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,
3) tłumaczenie na język polski świadectwa oraz
poświadczenia, jeżeli zostało sporządzone
w języku obcym,
4) decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa –
w przypadku prowadzenia takiego postępowania,
5) zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza
granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie,
w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile

na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz
z tłumaczeniem tego dokumentu,
6) zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego
z poszczególnych przedmiotów, suplement obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami
(jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub innym
dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,
7) dokument przedstawiający obowiązującą skalę
ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie
lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat
bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.
3.	 Nabór na studia kandydatów legitymujących się
świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy
punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości
z trzech przedmiotów objętych postępowaniem
kwalifikacyjnym, określonych odpowiednio jak
w załącznikach 1A-1C, przeliczonych zgodnie z załącznikiem 3 do uchwały oraz oceny predyspozycji kandydata – na kierunkach: architektura krajobrazu, edukacja
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia.
4.	 Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych
w załączniku 3 do uchwały, nie przelicza się. Oznacza
to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz:
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1) w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości – zobowiązany
jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego
z dwóch przedmiotów:
a) na kierunkach: bioinżynieria produkcji żywności, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, gastronomia – sztuka kulinarna, gospodarowanie
surowcami
odnawialnymi
i mineralnymi, inżynieria maszyn rolniczych,
spożywczych i leśnych, inżynieria przetwórstwa żywności, leśnictwo, mikrobiologia, ochrona środowiska, ogrodnictwo, pielęgniarstwo,
położnictwo, ratownictwo medyczne,
rolnictwo, rybactwo, technologia żywności
i żywienie człowieka, towaroznawstwo, weterynaria (studia w języku polskim), zootechnika,
zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),
b) na kierunku lekarskim (studia w języku polskim)
– przedmioty: biologia i (chemia lub fizyka lub
matematyka),
c) na kierunkach: budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna,
informatyka, inżynieria informacji, inżynieria
środowiska, matematyka, mechanika i budowa
maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria
produkcji – przedmioty: matematyka i fizyka,
d) na kierunkach: administracja, administracja
i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo we-

wnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, lingwistyka
w biznesie, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, politologia, praca socjalna,
prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe,
teologia, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo,
zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia
lub wiedza o społeczeństwie),
e) na kierunku filologia polska – przedmioty: język
polski i historia,
f ) na kierunku filologia, w zakresie filologii rosyjskiej – przedmioty: język polski i język rosyjski,
g) na kierunku filologia, w zakresie filologii germańskiej oraz specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego – przedmioty: język
polski i język niemiecki,
h) na kierunku filologia, w zakresie filologii angielskiej oraz specjalności nauczycielskiej w zakresie języka angielskiego – przedmioty: język polski i język angielski,
2) w ramach rekrutacji dwuczęściowej musi przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch
przedmiotów:
a) na kierunku architektura krajobrazu – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),
b) na kierunku edukacja artystyczna w zakresie
sztuki muzycznej – przedmioty: historia i język
polski,
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5.	
6.	

7.	

8.	

9.	

1.	

c) na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie
sztuk plastycznych – przedmioty: historia i język
polski,
d) na kierunku: logopedia – przedmioty biologia
i (historia lub wiedza o społeczeństwie)
oraz do oceny predyspozycji kandydata.
Egzaminy oceniane są w skali 1-6.
Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku,
gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co
najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje
się język obcy z oceną 6,0 (celujący) – język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.
Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.
W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia z tokiem
nauczania w języku angielskim egzamin może zostać
przeprowadzony w języku angielskim.
W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się
osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej
Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata,
zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu,
uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.
§8
W
postępowaniu
kwalifikacyjnym
nie
uwzględnia
się
przedmiotów
fakultatywnych
i nadobowiązkowych, certyfikatów językowych oraz
przedmiotów etyka/religia.

2.	 W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowana
na dany kierunek studiów/specjalność, przekroczy określoną liczbę miejsc, dodatkowym kryterium kwalifikacji
jest średnia ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości (średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości – wyniki końcowej kwalifikacji oraz
oceny na egzaminie dojrzałości) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” lub średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej (dla kandydatów
posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” oraz dla kandydatów posiadających
dyplom IB Matury Międzynarodowej lub dyplom EB Matury Europejskiej), z uwzględnieniem przepisów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz §3 i §4 uchwały.
Przepisy określone w §1 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§9
Tryb postępowania kwalifikacyjnego
1.	 Rekrutację jednoczęściową (konkurs – ranking) i dwuczęściową (ocenę predyspozycji kandydata oraz konkurs – ranking) na studia wyznacza postępowanie
obejmujące zasady określone w §2 – 8.
2.	 Przy konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości oblicza się sumę % punktów lub średnią ocen z trzech
przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym wskazanych podczas rejestracji na studia przez
kandydata, z uwzględnieniem załączników 1 – 3 do
niniejszej uchwały oraz przepisów określonych w §1
ust. 2 oraz §2 – 8, kwalifikując kandydata w konkursie
(rankingu) świadectw dojrzałości.
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3.	 Po zakończeniu konkursu (rankingu) świadectw
dojrzałości, komisje rekrutacyjne sporządzają rankingową listę kandydatów oraz listę kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów,
w ramach ustalonej liczby miejsc.
4.	 W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów
Uniwersytet zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku studiów. W takim przypadku opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi na wniosek kandydata
lub w ramach tej opłaty kandydat może ubiegać się
o przyjęcie na inny kierunek studiów, na którym pozostały wolne miejsca.
§10
1.	 Terminy egzaminów wstępnych (oceny predyspozycji
kandydata) oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego określa harmonogram rekrutacji.
2.	 Do przeprowadzenia oceny predyspozycji kandydata
uprawnieni są wyznaczeni przez dziekana nauczyciele
akademiccy.
3.	 Wyniki oceny predyspozycji kandydata oceniane są
w skali 2-5, z wyłączeniem testu predyspozycji na kierunek logopedia, który oceniany jest jako zaliczony lub
niezaliczony.
4.	 Każdą pracę egzaminacyjną (egzamin praktyczny) oraz rysunki z teczki kandydata na kierunek architektura krajobrazu oceniają co najmniej dwaj nauczyciele akademiccy, specjaliści
z danej dziedziny. Błędy (uwagi) i ich rodzaje zapisywane są na pracach podlegających ocenie, które przekazywane są przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej.

5.	
6.	
7.	

1.	

W przypadku niezgodności opinii osób oceniających
prace kandydata, ostateczną ocenę stanowi średnia
ocen składowych.
Każda praca oceniana jest oddzielnie.
Za pozytywny wynik oceny predyspozycji kandydata
uznaje się ocenę – dostateczny.
W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się
osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej
Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata,
zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu,
uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.
§11
Kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:
1) podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK)
opatrzonego własnoręcznym podpisem,
2) kserokopii świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych
przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (oryginał do
wglądu), a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym – tłumaczeniem przysięgłym
na język polski,
3) fotografię o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle,
zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wyda-
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waniu dowodów osobistych, opisaną na odwrocie
imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem
PESEL,
2.	 Kandydaci zakwalifikowani na studia realizowane w językach obcych zobowiązani do dostarczenia dodatkowych dokumentów:
1) świadectwo zdrowia,
2) potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce
lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia
w Narodowym Funduszu Zdrowia.
3.	 Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
4.	 Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów
i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku
bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
§12
Zasady naboru na studia jednolite magisterskie na
kierunek lekarski z tokiem nauczania w języku angielskim
1.	 Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat określana jest zarządzeniem Rektora.
2.	 Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

3.	 Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
wymagane są następujące dokumenty:
1) podanie na ustalonym formularzu,
2) świadectwo dojrzałości lub dokument (dyplom)
potwierdzający możliwość podjęcia studiów na
uczelniach wyższych w kraju, w którym wydano
świadectwo dojrzałości (dyplom), zalegalizowane
lub z apostille oraz jego tłumaczenie na język angielski lub (dotyczy świadectw wystawionych w językach innych niż angielski i polski),
3) cztery fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle oraz fotografię w formie elektronicznej (format JPG) na nośniku elektromagnetycznym,
4) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dotyczy
kandydatów posiadających obywatelstwo polskie),
dowód wniesienia opłaty wpisowej poświadczony
przez bank (dotyczy kandydatów legitymujących
się obywatelstwem innym niż polskie).
4.	 Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem
innym niż polskie wymagane są dodatkowe, następujące dokumenty:
1) świadectwo zdrowia wypełnione przez lekarza,
2) potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce
lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia
w Narodowym Funduszu Zdrowia,
3) potwierdzenie znajomości języka angielskiego.
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5.	 Formularz podania dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu. Po wypełnieniu formularza i podpisaniu, dokument należy dostarczyć do Wydziałowej
Komisji Rekrutacyjnej wraz z pozostałymi ww. dokumentami aplikacyjnymi, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Terminem decydującym jest
data ich wpływu do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
a nie data stempla pocztowego.
6.	 Zasady rekrutacji na studia:
1) kandydatów legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej
matury” – określa § 3, z uwzględnieniem załącznika
1B,
2) kandydatów legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej
matury” – określa § 4, z uwzględnieniem załącznika
2A,
3) kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury
Europejskiej – określa § 5 niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, że warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest posiadanie na dyplomie trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym,
określonych w załączniku 1B,
4) kandydatów legitymujących się świadectwem
dojrzałości uzyskanym za granicą, obowiązują egzaminy wstępne przeprowadzane w języku angielskim (warunkiem przystąpienia do egzaminów jest
posiadanie na świadectwie maturalnym lub jego
ekwiwalencie ocen z 3 przedmiotów – chemii, bio-

logii oraz matematyki lub fizyki). Egzamin obejmuje trzy przedmioty – chemię, biologię oraz fizykę.
Do kwalifikacji uwzględniane będą dwa najlepsze
wyniki egzaminów z wymienionych przedmiotów.
Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów wynik
minimum 30%. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z wynikiem 100% – język kraju, w którym
kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości. Uzyskana średnia z wyniku egzaminu oraz języka obcego
jest wynikiem kwalifikującym kandydata.
5) kandydatów, którzy nie wcześniej niż w 2015 roku
złożyli z wynikiem pozytywnym (minimum 22
punkty – w starym systemie/minimum 495 punktów – w nowym systemie) test egzaminacyjny
MCAT (Medical College Admission Test) – kryterium
kwalifikacji stanowi wynik punktowy egzaminu,
6) kandydatów, którzy nie wcześniej niż w 2015 roku
złożyli z wynikiem pozytywnym (minimum 50
punktów) test egzaminacyjny GAMSAT (The Graduate Medical School Admission Test) – kryterium
kwalifikacji stanowi wynik punktowy egzaminu,
7) kandydatów, którzy nie wcześniej niż w 2015 roku
złożyli z wynikiem pozytywnym (minimum 2300
punktów) test egzaminacyjny UKCAT (UK Clinical
Aptitude Test) – kryterium kwalifikacji stanowi wynik punktowy egzaminu,
7.	 Podstawą kwalifikacji kandydatów jest wynik postępowania rekrutacyjnego wyrażony w % możliwych do
uzyskania dla danego kryterium (system „nowa matu-
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ra”, system „stara matura”, dyplom IB, dyplom EB, egzaminy wstępne, test MCAT, GAMSAT, UKCAT). Na podstawie wyników procentowych Wydziałowa Komisja
Rekrutacyjna sporządza rankingową listę kandydatów.
8.	 Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych
do przyjęcia na studia zobowiązane są dostarczyć do
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej pozostałe dokumenty:
1) zaświadczenie lekarskie,
2) podpisany egzemplarz umowy,
3) podpisany egzemplarz faktury oznaczony jako kopia,
4) dowód uiszczenia opłaty za jednotygodniowy kurs
organizacyjny.
9.	 Terminy związane z procedurą rekrutacyjną określa
harmonogram rekrutacji.
§13
Zasady naboru na studia jednolite magisterskie na
kierunek weterynaria z tokiem nauczania w języku
angielskim
1.	 Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat określana jest zarządzeniem Rektora.
2.	 Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
3.	 Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
wymagane są następujące dokumenty:
1) podanie na ustalonym formularzu,
2) świadectwo dojrzałości lub dokument (dyplom)
potwierdzający możliwość podjęcia studiów na
uczelniach wyższych w kraju, w którym wydano

świadectwo dojrzałości (dyplom), zalegalizowane
lub z apostille oraz jego tłumaczenie na język angielski lub polski (dotyczy świadectw wystawionych w językach innych niż angielski i polski),
3) dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi
przy wydawaniu dowodów osobistych lub paszportów, opisane na odwrocie imieniem (imionami)
i nazwiskiem oraz fotografię w formie elektronicznej (format JPG) na płycie CD,
4) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dotyczy
kandydatów posiadających obywatelstwo polskie),
dowód wniesienia opłaty wpisowej (dotyczy kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie).
4.	 Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem
innym niż polskie wymagane są dodatkowe, następujące dokumenty:
1) świadectwo zdrowia wypełnione przez lekarza,
2) potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce
lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia
w Narodowym Funduszu Zdrowia,
3) potwierdzenie znajomości języka angielskiego.
5.	 Formularz podania dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu. Po wypełnieniu formularza i podpisaniu, dokument należy dostarczyć do Wydziałowej
Komisji Rekrutacyjnej wraz z pozostałymi ww. doku-
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mentami aplikacyjnymi, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Terminem decydującym jest
data ich wpływu do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
a nie data stempla pocztowego.
6.	 Zasady rekrutacji na studia:
1) kandydatów legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej
matury” – określa § 3, z uwzględnieniem załącznika
1A,
2) kandydatów legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej
matury” – określa § 4, z uwzględnieniem załącznika
2A,
3) kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury
Europejskiej – określa § 5, z zastrzeżeniem, że warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest posiadanie na dyplomie trzech przedmiotów objętych
postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych
w załączniku 1A,
4) kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, obowiązują egzaminy wstępne przeprowadzane w języku angielskim.
Egzamin obejmuje dwa przedmioty – należy dokonać wyboru z przedstawionych poniżej:
–– biologia,
–– chemia,
–– fizyka,
–– matematyka.

Egzaminy oceniane są w skali procentowej. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku,
gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów wynik
minimum 30%. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z wynikiem 100% – język kraju, w którym
kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości. Uzyskana średnia z wyniku egzaminu oraz języka obcego
jest wynikiem kwalifikującym kandydata.
5) Egzaminy mogą być organizowane przez firmy
rekruterskie poza siedzibą Uniwersytetu, wówczas
wyniki egzaminów przekazywane są Wydziałowej
Komisji Rekrutacyjnej.
6) Podstawą kwalifikacji kandydatów jest wynik postępowania rekrutacyjnego wyrażony w % możliwych
do uzyskania dla danego kryterium (system „nowa
matura”, system „stara matura”, dyplom IB, dyplom
EB, egzaminy wstępne). Na podstawie wyników
procentowych Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
sporządza rankingową listę kandydatów.
7) Terminy związane procedurą rekrutacyjną określa
harmonogram rekrutacji.
§14
Zasady naboru na studia drugiego stopnia
A. Postępowanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów
1.	 Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu
ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
(zawodowych) z uwzględnieniem ust. 4.
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2.	 Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów określa rada
właściwej jednostki organizacyjnej.
3.	 Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego
stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez
wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.
4.	 Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku, którego zakres obejmuje kształcenie nauczycieli jest posiadanie uprawień nauczycielskich.
5.	 Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00 –
w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:
1) przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 – wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,
2) przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 – wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.
6.	 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są, w terminie określonym
w harmonogramie rekrutacji, przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub
magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) – bez wyrównania do pełnej oceny.
7.	 Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji i zakresie kierunków, po których absolwenci mogą ubie-

gać się o przyjęcie na dany kierunek studiów oraz o terminach naboru udzielają pracownicy dziekanatów.
B. Postępowanie kwalifikacyjne – zasady rekrutacji dla
kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą na studia
realizowane w języku polskim
1.	 Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu
ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji
kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie,
w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie
umowy międzynarodowej. Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na
studia drugiego stopnia określają odrębne przepisy.
2.	 Zakres kierunków, po których absolwenci mogą
ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze
szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów określa
rada właściwej jednostki organizacyjnej.
3.	 Wyniku studiów lub oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych (z dyplomów wymienionych
w ust. 1) nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany
w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów,
lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:
1) na kierunkach: architektura krajobrazu, biologia,
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2)

3)

4)

5)

biotechnologia, gastronomia-sztuka kulinarna, mikrobiologia, ochrona środowiska, pielęgniarstwo,
rolnictwo, rybactwo, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, zootechnika,
zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),
na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie
sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie
sztuki muzycznej, filologia polska – przedmioty: język polski i historia,
na kierunkach: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej,
inżynieria środowiska, matematyka, mechanika
i budowa maszyn, mechatronika, odnawialne źródła energii – przedmioty: matematyka i fizyka,
na kierunkach: administracja, analiza i kreowanie
trendów, animacja pamięci społecznej, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, interdyscyplinarne studia
strategiczne, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji,
politologia, turystyka i rekreacja, zarządzanie –
przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),
na kierunkach: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, logopedia – przedmioty: biologia i (historia lub
wiedza o społeczeństwie),

4.	
5.	

6.	
7.	

8.	

6) na kierunku filologia w zakresie filologii rosyjskiej
oraz
specjalności
nauczycielskiej
w zakresie języka rosyjskiego – przedmioty: język
polski i język rosyjski,
7) na kierunku filologia w zakresie filologii germańskiej oraz specjalności nauczycielskiej
w zakresie języka niemieckiego – przedmioty: język
polski i język niemiecki,
8) na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej
oraz
specjalności
nauczycielskiej
w zakresie języka angielskiego – przedmioty: język
polski i język angielski.
Egzaminy oceniane są w skali 2-5.
Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku,
gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co
najmniej dostateczne. Jako trzeci przedmiot uznaje
się język obcy z oceną 5,0 (bardzo dobry) – język kraju,
w którym kandydat ukończył studia.
Uzyskana średnia ocen kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów.
Terminy egzaminów ustnych dla kandydatów posiadających dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą, określa harmonogram rekrutacji.
W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się
osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej
Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata,
zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu,
uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.
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kryteria kwalifikacji i zasady przyjmowania
kandydatów na studia stacjonarne
C. Postępowanie kwalifikacyjne na studia realizowane
w językach obcych
1.	 Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu
ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
(zawodowych), z zastrzeżeniem ust. 3.
2.	 Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów określa rada
właściwej jednostki organizacyjnej.
3.	 Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu
ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji
kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie,
w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie
umowy międzynarodowej. Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na
studia drugiego stopnia określają odrębne przepisy.
4.	 O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletnego
i spełniającego wymagania formalne zestawu dokumentów, o którym mowa w §15.
§15
1.	 Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia
zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania
poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:
1) podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK)
opatrzonego własnoręcznym podpisem,

2.	

3.	
4.	

5.	

2) kserokopii dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich
(drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) –
oryginał do wglądu,
3) fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle,
zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisanej na odwrocie
imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem
PESEL.
Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia
realizowane w językach obcych zobowiązani do dostarczenia dodatkowych dokumentów:
1) świadectwo zdrowia,
2) potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce
lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia
w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów
i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku
bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest
do podpisania umowy na usługi edukacyjne.
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1.	

2.	

3.	

1.	

2.	
3.	
1.	

§16
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają komisje
rekrutacyjne powoływane w trybie określonym odrębnymi przepisami.
Do zadań komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:
1) przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,
2) dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
3) przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu
(rankingu) świadectw dojrzałości,
4) organizacja egzaminu wstępnego,
5) przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia
i przekazanie ich Rektorowi.
Wpis na listę studentów lub decyzję o odmowie przyjęcia na studia wydaje:
1) Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna – w odniesieniu
do obywateli polskich,
2) Rektor – w odniesieniu do cudzoziemców.
§17
Od decyzji podjętych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną kandydatowi przysługuje prawo złożenia
odwołania do Rektora w terminie czternastu dni od
daty doręczenia decyzji.
Decyzję w sprawie odwołań podejmuje Rektor.
Decyzja Rektora jest ostateczna.
§18
Rekrutacja w Uniwersytecie trwa:
1) od 25 stycznia do 28 lutego – w rekrutacji śródrocznej,

2) od 1 czerwca do 30 września – w rekrutacji letniej,
3) od 1 października do 30 września – na kierunki z tokiem nauczania w językach obcych,
z zastrzeżeniem, że postępowanie odwoławcze
będzie prowadzone w terminach wynikających
z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
2.	 Rektor może ustalić rekrutację specjalną – uzupełniającą dla kandydatów, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów
uwzględnianych w kwalifikacji na studia został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art.
44zzz ust. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Do rekrutacji specjalnej – uzupełniającej
mogą przystąpić wyłącznie kandydaci, którzy ubiegali
się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów
w rekrutacji zasadniczej.
3.	 Szczegółowy harmonogram rekrutacji określa zarządzenie Rektora.
§19
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Uchwale,
decyzję podejmuje Rektor.
§20
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu
R E K TO R
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
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kryteria kwalifikacji i zasady przyjmowania
kandydatów na studia stacjonarne
Kryteria kwalifikacji na I rok stacjonarnych studiów
pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020
Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości
uzyskanym w systemie „nowej matury”
Załącznik 1A
Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego
występujących na świadectwie dojrzałości
Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech
przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

Bioinżynieria produkcji żywności
Chemia
Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi
Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych
Inżynieria przetwórstwa żywności
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Rybactwo
Technologia żywności i żywienie człowieka
Towaroznawstwo
Zootechnika
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Gastronomia – sztuka kulinarna

1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka**
4. Geografia
5. Język obcy nowożytny*
6. Język polski
7. Matematyka

1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka**
4. Geografia
5. Historia
6. Język obcy nowożytny*
7. Matematyka
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Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego
występujących na świadectwie dojrzałości
Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech
przedmiotów z przedstawionych poniżej)

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

Budownictwo
Energetyka
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria informacji
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Biologia
Biotechnologia
Dietetyka
Mikrobiologia
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Ratownictwo medyczne
Weterynaria

Turystyka i rekreacja

1. Chemia
2. Fizyka**
3. Geografia
4. Informatyka
5. Język obcy nowożytny*
6. Matematyka

1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka**
4. Język obcy nowożytny*
5. Matematyka
1. Biologia
2. Geografia
3. Historia
4. Język obcy nowożytny*
5. Język polski
6. Matematyka
7. Wiedza o społeczeństwie
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Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego
występujących na świadectwie dojrzałości
Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech
przedmiotów z przedstawionych poniżej)

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Analiza i kreowanie trendów
Bezpieczeństwo narodowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Historia
Lingwistyka w biznesie
Politologia
Stosunki międzynarodowe
Wojskoznawstwo
Zarządzanie
Administracja
Administracja i cyfryzacja
Bezpieczeństwo wewnętrzne

48

Prawo

49
50
51
52
53
54
55
56

Filozofia
Nauki o rodzinie
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Praca socjalna
Socjologia
Teologia

1. Filozofia
2. Geografia
3. Historia
4. Język łaciński i kultura antyczna
5. Język polski
6. Język obcy nowożytny*
7. Matematyka
8. Wiedza o społeczeństwie

Inżynieria środowiska

1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka**
4. Geografia
5. Informatyka
6. Język obcy nowożytny*
7. Matematyka

57

* jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
** lub fizyka i astronomia

1. Geografia
2. Historia
3. Język obcy nowożytny*
4. Język polski
5. Matematyka
6. Wiedza o społeczeństwie

1. Chemia
2. Fizyka**
3. Geografia
4. Historia
5. Język polski
6. Język obcy nowożytny*
7. Matematyka
8. Wiedza o społeczeństwie
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Załącznik 1B

Lp.

1.

Kierunek studiów

Filologia polska
Filologia, w zakresie
– filologii angielskiej
– sp. nauczycielskiej w zakresie języka angielskiego

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego
występujących na świadectwie dojrzałości
Uwzględniane przedmioty
Przedmioty do wyboru (należy dokonać
Przedmioty obowiązkowe
wyboru jednego
z przedstawionych poniżej)
1. Filozofia
2. Geografia
1. Język polski
3. Historia
2. Język obcy nowożytny*
4. Historia sztuki
5. Język łaciński i kultura antyczna
1. Język polski
2. Język angielski

1. Historia

– sp. nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego

1. Język polski
2. Język niemiecki

2. Geografia

– filologii rosyjskiej
– filologii germańskiej

1. Język polski
2. Język obcy nowożytny*

4. Matematyka

3.

Kierunek lekarski – studia w języku polskim

1. Biologia
2. Chemia

4.

Kierunek lekarski – studia w języku angielskim

1. Język angielski
2. Biologia

1. Fizyka**
2. Matematyka
1. Chemia
2. Fizyka**
3. Matematyka

2.

* jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
** lub fizyka i astronomia

3. Język łaciński i kultura antyczna
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Załącznik 1C

Lp.

Kierunek studiów

1

Architektura krajobrazu1

2

Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych2

3

Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej3

4

Logopedia4

Postępowanie dwuetapowe
Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
z przedmiotów w części pisemnej egzaminu
maturalnego występujących na świadectwie
Ocena predyspozycji kandydata
dojrzałości (należy dokonać wyboru trzech
przedmiotów z przedstawionych poniżej)
1. Biologia
2. Chemia
Ocena predyspozycji plastycznych
3. Geografia
kandydata – ocena 5 prac plastycznych
4. Język polski
5. Język obcy nowożytny*
6. Matematyka
1. Biologia
2. Historia
Egzaminy praktyczne:
3. Historia sztuki
rysunek i malarstwo
4. Geografia 5. Język polski
6. Język obcy nowożytny*
Egzaminy praktyczne:
1. Biologia
1. sprawdzian umiejętności gry na
2. Historia
fortepianie lub innym dowolnie
3. Historia sztuki
wybranym instrumencie
4. Język polski
2. sprawdzian predyspozycji słuchowych
5. Język obcy nowożytny*
i głosowych
6. Matematyka
1. Biologia
2. Fizyka**
Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca
3. Historia
predyspozycje do wykonywania zawodu
4. Język polski
logopedy – ocena wymowy i słuchu.
5. Język obcy nowożytny*
6. Wiedza o społeczeństwie

* język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
** lub fizyka i astronomia
1.	 na kierunku architektura krajobrazu do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, których prace złożone do oceny predyspozycji plastycznych uzyskały ocenę co najmniej dostateczną.
2.	 na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną
3.	 na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu
egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie
4.	 na kierunku logopedia, do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.
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Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem
dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”
Załącznik 2A
Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych
z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na
świadectwie dojrzałości
Uwzględniane przedmioty

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bioinżynieria produkcji żywności
Chemia
Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi
Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych
Inżynieria przetwórstwa żywności
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Rybactwo
Technologia żywności i żywienie człowieka
Towaroznawstwo
Zootechnika
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

1. Biologia* lub chemia**
2. Fizyka**** lub matematyka lub geografia
3. Język polski lub język obcy nowożytny***

15.

Gastronomia – sztuka kulinarna

1. Język obcy nowożytny***
2. Chemia lub matematyka lub fizyka****
3. Geografia lub historia lub biologia

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Budownictwo
Energetyka
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria informacji
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Zarządzanie i inżynieria produkcji

1. Matematyka lub geografia lub informatyka
2. Fizyka**** lub chemia
3. Język obcy nowożytny***
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Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych
z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na
świadectwie dojrzałości
Uwzględniane przedmioty

26
27
28
29
30
31
32
33

Biologia
Biotechnologia
Dietetyka
Mikrobiologia
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Ratownictwo medyczne
Weterynaria

1. Biologia*
2. Chemia lub matematyka lub fizyka****
3. Język obcy nowożytny***

34.

Turystyka i rekreacja

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie
2. Geografia lub matematyka lub biologia*
3. Język polski lub język obcy nowożytny***

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Analiza i kreowanie trendów
Bezpieczeństwo narodowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Historia
Lingwistyka w biznesie
Politologia
Stosunki międzynarodowe
Wojskoznawstwo
Zarządzanie
Administracja
Administracja i cyfryzacja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Prawo
Filozofia
Nauki o rodzinie
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Praca socjalna
Socjologia
Teologia

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie
2. Geografia lub matematyka
3. Język polski lub język obcy nowożytny***

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie
2. Geografia lub matematyka lub chemia lub fizyka****
3. Język polski lub język obcy nowożytny***

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński
2. Geografia lub matematyka
3. Język polski lub język obcy nowożytny***
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Lp.

57.

Kierunek studiów

Filologia polska
Filologia, w zakresie
– filologii angielskiej
– sp. nauczycielskiej w zakresie języka angielskiego

58.

– sp. nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego
– filologii rosyjskiej
– filologii germańskiej

59.

Kierunek lekarski – studia w języku polskim

60.

Kierunek lekarski – studia w języku angielskim

61.

Inżynieria środowiska

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych
z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na
świadectwie dojrzałości
Uwzględniane przedmioty
1. Język polski
2. Historia lub geografia lub filozofia lub język łaciński
3. Język obcy nowożytny***
1. Język angielski
2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński
3. Język polski
1. Język niemiecki
2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński
3. Język polski
1. Język obcy nowożytny***
2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński
3. Język polski
1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka**** lub matematyka
1. Biologia
2. Język angielski
3. Chemia lub matematyka lub fizyka****
1. Matematyka lub geografia lub informatyka
2. Fizyka**** lub chemia lub biologia*
3. Język obcy nowożytny***

* w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu
przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego
** na kierunku towaroznawstwo w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „chemia”, do obliczania średniej
uwzględnia się ocenę z przedmiotu „towaroznawstwo”
*** jeden język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata
**** lub fizyka z astronomią
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kryteria kwalifikacji i zasady przyjmowania
kandydatów na studia stacjonarne
Załącznik 2B
Lp.

Kierunek studiów

1.

Architektura krajobrazu1

2.

Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych2

3.

Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej3

4.

Logopedia4

Postępowanie dwuetapowe
Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych
z przedmiotów na egzaminie dojrzałości
Ocena predyspozycji kandydata
występujących na świadectwie dojrzałości.
Uwzględniane przedmioty
1. Biologia* lub chemia
Ocena predyspozycji plastycznych kandydata –
2. Geografia lub matematyka
ocena 5 prac plastycznych
3. Język polski lub język obcy nowożytny***
1. Historia lub geografia lub biologia
Egzaminy praktyczne:
2. Język polski
rysunek i malarstwo
3. Język obcy nowożytny***
Egzaminy praktyczne:
1. Historia lub matematyka lub biologia
1. Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub
2. Język polski
innym dowolnie wybranym instrumencie
3. Język obcy nowożytny***
2. Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych
Test predyspozycji: rozmowa kwalifikacyjna
1. Biologia* lub fizyka**
oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu 2. Historia lub wiedza o społeczeństwie
logopedy – ocena wymowy i słuchu.
3. Język polski lub język obcy nowożytny***.
* w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości
oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia
się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk
biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego
** lub fizyka z astronomią
*** język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
1.	 na kierunku architektura krajobrazu do konkursu (rankingu) średniej
ocen przystępują wyłącznie kandydaci, których prace złożone do
oceny predyspozycji plastycznych uzyskały ocenę co najmniej dostateczną.
2.	 oraz na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej
dostateczną
3.	 na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do
konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci,
którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej
dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych
przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną
ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie
4.	 na kierunku logopedia, do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.
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Załącznik 3
Przeliczniki ocen z świadectw dojrzałości uzyskanych za granicą
Oceny na świadectwie dojrzałości uzyskanym za granicą, z przedmiotów będących podstawą postępowania kwalifikacyjnego, zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne według zasad:

1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 2 – 5, np. wydane w Kazachstanie, Rosji, Szwecji
Ocena na
świadectwie

Skala literowa

Punktacja w UWM

5

MVG = pass with special
distinction

200

4

G= Pass

130

3

VG = Pass with distriction

60

2

IG

0

2. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali E – A+, wydane np. w USA, Wielkiej Brytanii
Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

A, A+, A*
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DE

200
188
174
160
150
134
120
108
92
80
66
50

3. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali D3 – A1, wydane np. w Irlandii przed 2017 r.
Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

A1
A2
B1
B2
B3
C1
C2
C3
D1
D2
D3

200
188
176
164
152
140
128
116
104
92
80
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4. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 8 – 1, wydane np. w Irlandii po 2017 r.

6. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 1 – 12, wydane np. na Ukrainie

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

1
2
3
4
5
6
7
8

200
180
160
140
120
100
80
0

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

200
180
164
150
134
116
100
80
60
0
0
0

5. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 6 – 1, wydane np. w Niemczech, Austrii, Czechach,
Słowacji
Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

1
2
3
4
5-6

200
160
110
60
0

7. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 3 – 10, wydane np. na Białorusi
Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

10
9
8
7
6
5
4
3

200
180
160
140
120
100
80
60
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8. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 4 – 10, wydane np. na Litwie

9. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 10 – 20, wydane np. we Francji

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

10
9
8
7
6
5
4

200
180
160
140
120
100
80

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

200
188
174
160
148
134
120
108
92
80
66

- studia niestacjonarne

oferta kształcenia
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oferta kształcenia
– studia niestacjonarne
Studia niestacjonarne
Forma kształcenia i czas trwania studiów
I

KIERUNEK ADMINISTRACJA – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

Zakres kształcenia
6 sem.

Administracja
Administracja

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Wydział

Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym

Prawa
i Administracji
tel. 89 524-64-26

Administracja skarbowa
II

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
Bezpieczeństwo regionalne i lokalne

III

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – PROFIL P

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

7 sem.

Budownictwo

IV

KIERUNEK BUDOWNICTWO – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

Budowle i konstrukcje inżynierskie
B

Studia drugiego stopnia

V

KIERUNEK EKONOMIA – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

3 sem.

Budownictwo energooszczędne
Inżynieria drogowa

6 sem.

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Prawa
i Administracji
tel. 89 524-64-26

Geodezji, Inżynierii
Przestrzennej
i Budownictwa
tel. 89 523-37-75

Ekonomia
Analityka gospodarcza

B

Nauk Społecznych
tel. 89 524-62-88

Biznes i rynki międzynarodowe

Nauk
Ekonomicznych
tel. 89 523-44-46

Ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe
VI

KIERUNEK ENERGETYKA – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

VII

KIERUNEK FILOLOGIA – PROFIL A

B

Studia drugiego stopnia

7 sem.

Energetyka

Nauk Technicznych
tel. 89 524-51-40

4 sem.

Filologia angielska

Humanistyczny
tel. 89 524-65-52
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Forma kształcenia i czas trwania studiów
VIII

Zakres kształcenia

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

IX

KIERUNEK INFORMATYKA – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Geodezja i geoinformatyka
Geodezja i szacowanie nieruchomości
Geodezja inżynieryjna
Gospodarka nieruchomościami

Inżynieria systemów informatycznych
Data Science w praktyce

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Geodezji, Inżynierii
Przestrzennej
i Budownictwa
tel. 89 523-37-75

Informatyka ogólna
Bioinformatyka

B

Wydział

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA – PROFIL A

Techniki multimedialne

Matematyki
i Informatyki
tel. 89 524-61-30

Projektowanie systemów informatycznych i sieci
komputerowych
X

KIERUNEK INŻYNIERIA MASZYN ROLNICZYCH, SPOŻYWCZYCH I LEŚNYCH – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

XI

KIERUNEK INŻYNIERIA PRECYZYJNA W PRODUKCJI ROLNO-SPOŻYWCZEJ – PROFIL A

B

Studia drugiego stopnia

XII
B

Studia drugiego stopnia
KIERUNEK MECHATRONIKA – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

A

Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych

Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno - spożywczej

Nauk Technicznych
tel. 89 523-36-23

4 sem.

Inżynieria sanitarna i wodna

Nauk o Środowisku
tel. 89 523-33-82

7 sem.

Mechatronika

Nauk Technicznych
tel. 89 523-36-23

3 sem.

KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Mechanika i budowa maszyn
Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn

B

Nauk Technicznych
tel. 89 524-51-40

KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – PROFIL A

XIII

XIV

7 sem.

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn

Nauk Technicznych
tel. 89 523-36-23
89 524-51-40
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Forma kształcenia i czas trwania studiów
XV

Zakres kształcenia

Wydział

Teologii
tel. 89 523-89-46

KIERUNEK NAUKI O RODZINIE – PROFIL P

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Mediacja rodzinna

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Mediacja rodzinna

XVI

KIERUNEK PEDAGOGIKA – PROFIL A
Doradztwo zawodowe i personalne

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika szkolna z animacją kulturalną
Edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym
Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Nauk Społecznych
tel. 89 524-62-70
89 524-62-71

Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka
zdolnego

XVII
C
XVIII
B
XIX

KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – PROFIL A
Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Nauk Społecznych
tel. 89 524-62-70
89 524-62-71

KIERUNEK PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI – PROFIL A
Studia drugiego stopnia

4 sem.

Pedagogika wczesnej edukacji

Nauk Społecznych
tel. 89 524-62-70

KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA – PROFIL A
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

C

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Pedagogika resocjalizacyjna
Resocjalizacja z penitencjarystyką
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
z niepełnosprawnością

B

Resocjalizacja z penitencjarystyką
Studia drugiego stopnia

4 sem.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
z niepełnosprawnością

Nauk Społecznych
tel. 89 524-62-70
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Forma kształcenia i czas trwania studiów
XX
B
XXI
A

Zakres kształcenia

Wydział

4 sem.

Pielęgniarstwo

Nauk o Zdrowiu
tel. 89 524-61-01

6 sem.

Politologia

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO – PROFIL P
Studia drugiego stopnia
KIERUNEK POLITOLOGIA – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – licencjackie

Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Marketing polityczny i media

Nauk Społecznych
tel. 89 524-62-88

Rozwiązywanie konfliktów politycznych i społecznych
Samorząd terytorialny

XXII
A
XXIII

KIERUNEK PRACA SOCJALNA – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Praca socjalna

KIERUNEK PRAWO – PROFIL A
Prawo

C

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Prawo europejskie
Prawo europejskie (oferta w języku angielskim)

XXIV

Prawa
i Administracji
tel. 89 524-64-26

KIERUNEK ROLNICTWO – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

XXV

Nauk Społecznych
tel. 89 524-62-70

Agrobiznes
Produkcja rolnicza
Ochrona roślin
Zarządzanie produkcją

Kształtowania
Środowiska
i Rolnictwa
tel.89 523-34-31

KIERUNEK TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Technologia żywności i żywienie człowieka

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Technologia żywności i żywienie człowieka

Nauki o Żywności
tel. 89 523-34-01
89 523-37-10
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XXVI

KIERUNEK ZARZĄDZANIE – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

Zakres kształcenia
6 sem.

Wydział

Zarządzanie
Logistyka
Logistyka (oferta w języku angielskim)
Rachunkowość i zarządzanie finansami

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami

Nauk
Ekonomicznych
tel. 89 523-47-57

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
(oferta w języku angielskim)
XXVII

KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – PROFIL P

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

XXVIII

KIERUNEK ZOOTECHNIKA – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Zarządzanie innowacjami

Nauk
Ekonomicznych
tel. 89 523-47-57

Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla koni i jeździectwo
Hodowla i użytkowanie zwierząt

Bioinżynierii
Zwierząt
tel. 89 523-34-05

Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe

Filia UWM w Ełku
Stopień kształcenia i czas trwania studiów

Zakres kształcenia

Wydział

Filia w Ełku
tel. 87 621 60 76

I

KIERUNEK ADMINISTRACJA – PROFIL P

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Administracja

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Administracja

II

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – PROFIL P

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

III

KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – PROFIL P

C

Jednolite studia magisterskie

Legenda:
PROFIL A – profil ogólnoakademicki
PROFIL P – profil praktyczny

6 sem.

10 sem.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Filia w Ełku
tel. 87 621 60 76
Filia w Ełku
tel. 87 621 60 76

kryteria kwalifikacji i zasady przyjmowania
kandydatów na studia niestacjonarne
UCHWAŁA Nr 306
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych
na rok akademicki 2019/2020
(ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 382 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 306 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych
na rok akademicki 2019/2020)

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity,
Dz. U. 2017 roku poz. 2183, z późn. zm.), na wniosek rad
wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
zwany dalej „Senatem” ustala zasady i tryb przyjmowania
kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2019/2020.
§1
Postanowienia ogólne
1.	 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zwany
dalej „Uniwersytetem” prowadzi nabór kandydatów
na studia: jednolite magisterskie, pierwszego stopnia
(licencjackie lub inżynierskie) oraz drugiego stopnia
w ramach liczby miejsc ustalonej przez Senat.
2.	 Ilekroć w uchwale mówi się o konkursie (rankingu)
średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie
„starej matury” – należy przez to rozumieć konkurs

(ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów
na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej.
W konkursie (rankingu) średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych,
z których kandydat składał egzamin dojrzałości.
3.	 Studia niestacjonarne są odpłatne.
§2
Zasady rejestracji kandydatów na studia
1.	 Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest
w formie elektronicznej obsługiwanej przez system
Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej „IRK”.
2.	 Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury
kwalifikacyjnej.
3.	 Rejestrację uznaje się za wiążącą po wypełnieniu następujących warunków:
1) wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów,
2) wniesieniu opłaty rekrutacyjnej za przeprowadze-
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3)

4)

5)

6)

nie postępowania kwalifikacyjnego na wybrane
kierunki studiów, oraz uzyskaniu przez Uniwersytet
potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na
rachunek bankowy Uniwersytetu,
dostarczeniu na wezwanie właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa ukończenia szkoły średniej
w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia
i jednolite magisterskie posiadających świadectwo
dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”),
dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej
świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia
pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane
w systemie „starej matury”),
dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dyplomu IB Matury Międzynarodowej lub dyplomu
EB Matury Europejskiej (dotyczy kandydatów na
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie
posiadających świadectwo dojrzałości IB Matury
Międzynarodowej lub EB Matury Europejskiej),
dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej
świadectwa dojrzałości, jego tłumaczenia na język polski oraz zaświadczenia Kuratora Oświaty
(właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata)
o równoważności świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą ze świadectwem dojrzałości
szkół średnich w Polsce (dotyczy kandydatów na

studia legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą),
7) dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej
dokumentu potwierdzającego ostateczny wynik
studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub
magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny,
wg wzoru określonego przez Uniwersytet (dotyczy
kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
drugiego stopnia),
4.	 W przypadku niezłożenia dokumentów określonych
w ust. 3 rejestracja będzie bezskuteczna i nie wywoła
żadnych skutków prawnych, a tym samym zarówno
rejestracja jak i wniosek zostaną pozostawione bez rozpoznania, bez odrębnego wezwania do uzupełnienia
dokumentów.
5.	 W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków
niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.
6.	 Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie
wprowadzonych danych przeprowadzona będzie
kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na
który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK,
z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.
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7.	 Kandydat ponosi negatywne konsekwencje błędnego
wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.
8.	 Kandydat jest zobowiązany do zachowania
w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za
skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim,
w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym
hasłem.
9.	 Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowane
awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciążeniem serwerów.
10.	Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem
przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że
wiadomości umieszczane na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.
11.	Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.
12.	W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian
dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym
kandydata wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji.
13.	Dopuszcza się zmianę trybu rejestracji i dostarczania
dokumentów w przypadku kandydatów ubiegających
się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, kandydatów
ubiegających się o przyjęcie na studia z tokiem nauczania w języku obcym oraz cudzoziemców.
14.	Cudzoziemcy, mogą zostać przyjęci na studia realizowane w języku polskim, jeżeli:

1) ukończyli kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub
2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego
potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany
przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich
stopień znajomości języka polskiego pozwala na
podjęcie studiów w języku polskim, lub
4) posiadają świadectwo dojrzałości lub dyplom
ukończenia studiów wydany w Polsce, lub
5) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą,
w której zajęcia były prowadzone w języku polskim
i udokumentują ten fakt.
15.	Cudzoziemcy, mogą zostać przyjęci na studia realizowane w języku obcym, jeżeli:
1) posiadają dokument potwierdzający znajomość
języka obcego, w którym będą realizowane studia,
określony w przepisach wydanych na podstawie
art. 47 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie
cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018
r. poz. 106) lub
2) posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument
potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w którym będą
realizowane studia, lub
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3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich
przygotowanie oraz stopień znajomości języka obcego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku.
16.	Rejestracji należy dokonać w terminie określonym
w harmonogramie rekrutacji.
§3
Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie
oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”
1.	 Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej
matury”, tj. dokumentem wystawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, następuje na podstawie
konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na
świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych
postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1 do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zapisów ust. 2-6.
2.	 Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla
danego kierunku studiów w załączniku 1, z których
egzamin maturalny złożony został na poziomie podstawowym z wynikiem co najmniej 30% do obliczenia
wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się
zasadę: liczba % uzyskana na poziomie podstawowym
jest równa liczbie punktów w kwalifikacji.
3.	 Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w załączniku 1, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30% do obliczenia wyniku

punktowego z danego przedmiotu stosuje się zasadę:
liczbę % punktów uzyskaną na poziomie rozszerzonym
mnoży się przez współczynnik 2.
4.	 Kandydatowi na studia do obliczenia sumy % punktów
uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu, jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat
nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na
świadectwie dojrzałości.
5.	 Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w załączniku 1, z których egzamin maturalny z danego przedmiotu złożony został na
poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania
punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.
§4
Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie
oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”
1.	 Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej
matury”, tj. dokumentem wystawionym przez szkołę,
następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej
ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech
przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2 do niniejszej uchwały,
z uwzględnieniem zapisów ust. 2-6 oraz § 1 ust. 2.
2.	 W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania
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średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną
wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie
dojrzałości).
3.	 Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (zarówno
w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry
(5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).
4.	 W przypadku niewystępowania na świadectwie
dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej oceny
z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczania średniej ocen uwzględnia się
0 (zero) punktów z tego przedmiotu.
5.	 W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany
jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem zapisów ust. 3-4 pomnożona przez współczynnik 100,00.
6.	 Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” zobowiązane
są przedłożyć do celów kwalifikacji kserokopię
świadectwa dojrzałości/ świadectwa dojrzałości
i świadectwa ukończenia szkoły średniej.
§5
Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie
oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub
dyplomem EB Matury Europejskiej
1.	 Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na

podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu
maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB
pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.
2.	 Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie
liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego,
którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony
przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.
3.	 Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie
o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy.
§6
Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie
oraz pierwszego stopnia dla laureatów i finalistów
olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego
1.	 Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów
stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok
studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz konkursów
stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą
przyjmowani na studia w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa Senat.
2.	 Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do
celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego
numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną
przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eli-
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minacjach centralnych oraz status kandydata (laureat
lub finalista).
§7
Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie
oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą
1.	 Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie danego
kierunku jest posiadanie świadectwa dojrzałości uznanego w Polsce na podstawie odrębnych przepisów.
2.	 Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane
za granicą zobowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:
1) zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym
Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu
oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym
Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,
2) poświadczenie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą
w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów
urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),
3) tłumaczenie na język polski świadectwa oraz
poświadczenia, jeżeli zostało sporządzone
w języku obcym,

4) decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa –
w przypadku prowadzenia takiego postępowania,
5) zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza
granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie,
w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile
na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz
z tłumaczeniem tego dokumentu,
6) zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego
z poszczególnych przedmiotów, suplement obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami
(jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub innym
dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,
7) dokument przedstawiający obowiązującą skalę
ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie
lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat
bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.
3.	 Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje
na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych odpowiednio jak w załączniku 1, przeliczonych
zgodnie z załącznikiem 3 do uchwały.
4.	 Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości
w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w załączniku 3 do uchwały, nie przelicza się. Oznacza to, że
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5.	
6.	

7.	

8.	

kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany
w konkursie świadectw dojrzałości, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego
z dwóch przedmiotów:
1) na kierunkach: inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, zootechnika – przedmioty:
biologia i (chemia lub matematyka),
2) na kierunkach: budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, informatyka, mechanika i budowa
maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji – przedmioty: matematyka i fizyka,
3) na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia,
nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna,
politologia, praca socjalna, prawo, zarządzanie –
przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),
Egzaminy oceniane są w skali 1-6.
Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku,
gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co
najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje
się język obcy z oceną 6,0 (celujący) – język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.
Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.
W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia z tokiem
nauczania w języku angielskim egzamin może zostać

przeprowadzony w języku angielskim.
9.	 W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się
osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej
Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek Kandydata,
zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu,
uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.
§8
1.	 W
postępowaniu
kwalifikacyjnym
nie
uwzględnia
się
przedmiotów
fakultatywnych
i nadobowiązkowych, certyfikatów językowych oraz
przedmiotów etyka/religia.
2.	 W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowana na dany kierunek studiów/specjalność, przekroczy
określoną liczbę miejsc, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych na świadectwie
dojrzałości (średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen
na świadectwie dojrzałości – wyniki końcowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrzałości) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane
w systemie „starej matury” lub średnia ocen uzyskanych
na świadectwie ukończenia szkoły średniej (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” oraz dla kandydatów
posiadających dyplom IB Matury Międzynarodowej
lub dyplom EB Matury Europejskiej), z uwzględnieniem
przepisów określonych w ust. 1 oraz §3 i 4. Przepisy
określone w §1 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
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§9
Tryb postępowania kwalifikacyjnego
1.	 Rekrutację na studia wyznacza postępowanie obejmujące zasady określone w §2 - §8.
2.	 Przy konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości oblicza się sumę % punktów lub średnią ocen z trzech
przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym z uwzględnieniem załączników 1 i 2 do niniejszej
uchwały oraz przepisów określonych w §1 ust. 2 oraz
§2 - 8, kwalifikując kandydata w konkursie (rankingu)
świadectw dojrzałości.
3.	 Po zakończeniu konkursu (rankingu) świadectw
dojrzałości, komisje rekrutacyjne sporządzają rankingową listę kandydatów oraz listę kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów,
w ramach ustalonej liczby miejsc.
4.	 W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów
Uniwersytet zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku studiów. W takim przypadku opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi na wniosek kandydata
lub w ramach tej opłaty kandydat może ubiegać się
o przyjęcie na inny kierunek studiów, na którym pozostały wolne miejsca.
§10
1.	 Kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:
1) podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK)
opatrzonego własnoręcznym podpisem,

2.	

3.	
4.	

5.	

2) kserokopii świadectwa dojrzałości albo świadectwa
dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (oryginał do wglądu),
3) fotografii o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle,
zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisanej na odwrocie
imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem
PESEL,
Kandydaci zakwalifikowani na studia realizowane w językach obcych zobowiązani do dostarczenia dodatkowych dokumentów:
1) świadectwo zdrowia,
2) potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce
lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia
w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów
i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku
bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest
do dokonania opłaty za pierwszy semestr studiów oraz
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podpisania umowy na usługi edukacyjne.
§11
Zasady naboru na studia drugiego stopnia
A. Postępowanie kwalifikacyjne – ranking wyniku
studiów
1.	 Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu
ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
(zawodowych) z uwzględnieniem ust. 4.
2.	 Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów określa rada
właściwej jednostki organizacyjnej.
3.	 Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego
stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez
wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.
4.	 Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku, którego zakres obejmuje kształcenie nauczycieli jest posiadanie uprawień nauczycielskich.
5.	 Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00 w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:
1) przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,
2) przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.

6.	 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są, w terminie określonym
w harmonogramie rekrutacji, przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub
magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny.
7.	 Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji i zakresie kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów oraz o terminach naboru udzielają pracownicy dziekanatów.
B. Postępowanie kwalifikacyjne – zasady rekrutacji
dla kandydatów legitymujących się dyplomem
ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą
1.	 Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu
ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji
kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie,
w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie
umowy międzynarodowej. Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na
studia drugiego stopnia określają odrębne przepisy.
2.	 Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów określa rada
właściwej jednostki organizacyjnej.
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3.	 Wyniku studiów lub oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych, z dyplomów wymienionych
w ust. 1, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany
w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów,
lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:
1) na kierunkach: pielęgniarstwo, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, zootechnika
– przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),
2) na kierunkach: budownictwo, geodezja i kartografia, informatyka, inżynieria precyzyjna w produkcji
rolno-spożywczej, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn – przedmioty: matematyka
i fizyka,
3) na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia,
nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji, politologia,
zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub
wiedza o społeczeństwie),
4) na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej
– przedmioty: język polski i język angielski.
4.	 Egzaminy oceniane są w skali 2-5.
5.	 Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku,
gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co
najmniej dostateczne. Jako trzeci przedmiot uznaje
się język obcy z oceną 5,0 (bardzo dobry) – język kraju,
w którym kandydat ukończył studia.
6.	 Uzyskana średnia ocen kwalifikuje kandydata w kon-

7.	

8.	

C.
1.	

2.	

3.	

kursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów.
Terminy egzaminów ustnych dla kandydatów posiadających dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą, określa harmonogram rekrutacji.
W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się
osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej
Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek Kandydata,
zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu,
uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.
Postępowanie kwalifikacyjne na studia realizowane w językach obcych
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu
ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
(zawodowych).
Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów określa rada
właściwej jednostki organizacyjnej.
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu
ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji
kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie,
w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie
umowy międzynarodowej. Procedurę uznania zagra-
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nicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na
studia drugiego stopnia określają odrębne przepisy.
4.	 O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletnego
i spełniającego wymagania formalne zestawu dokumentów, o którym mowa w §12.
§12
1.	 Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia
zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania
poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:
1) podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK)
opatrzonego własnoręcznym podpisem
2) kserokopii dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich
(drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) oryginał do wglądu,
3) fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle,
zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisanej na odwrocie
imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem
PESEL.
2.	 Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia
realizowane w językach obcych zobowiązani do dostarczenia dodatkowych dokumentów:
1) świadectwo zdrowia,
2) potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce
lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia
w Narodowym Funduszu Zdrowia.

3.	 Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
4.	 Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów
i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku
bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
5.	 Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest
do dokonania opłaty za pierwszy semestr studiów oraz
podpisania umowy na usługi edukacyjne.
§13
1.	 Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają komisje
rekrutacyjne powoływane w trybie określonym odrębnymi przepisami.
2.	 Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy
w szczególności:
1) przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,
2) dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
3) przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu
(rankingu) świadectw dojrzałości,
4) organizacja egzaminu wstępnego,
5) przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia
i przekazanie ich Rektorowi.
3.	 Wpis na listę studentów lub decyzję o odmowie przyjęcia na studia wydaje:
1) Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna – w odniesieniu
do obywateli polskich,
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1.	

2.	
3.	
1.	

2) Rektor – w odniesieniu do cudzoziemców.
§14
Od decyzji podjętych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną kandydatowi przysługuje prawo złożenia
odwołania do Rektora, w terminie czternastu dni od
daty doręczenia decyzji.
Decyzję w sprawie odwołań podejmuje Rektor.
Decyzja Rektora jest ostateczna.
§15
Rekrutacja w Uniwersytecie trwa:
1) od 25 stycznia do 28 lutego – w rekrutacji śródrocznej,
2) od 1 czerwca do 30 września – w rekrutacji letniej,

3) od 1 października do 30 września – na kierunki z tokiem nauczania w języku angielskim,
z zastrzeżeniem, że postępowanie odwoławcze
będzie prowadzone w terminach wynikających
z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
2.	 Rektor może ustalić rekrutację specjalną - uzupełniającą dla Kandydatów, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów
uwzględnianych w kwalifikacji na studia został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art.
44zzz ust. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty. Do rekrutacji specjalnej - uzupełniającej mogą
przystąpić wyłącznie Kandydaci, którzy ubiegali się
o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite
studia magisterskie na danym kierunku studiów w rekrutacji zasadniczej.
3.	 Szczegółowy harmonogram rekrutacji określa zarządzenie Rektora.
§16
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Uchwale,
decyzję podejmuje Rektor.
§17
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący Senatu
R E K TO R
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
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Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020
Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości
uzyskanym w systemie „nowej matury”
Załącznik 1

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów
w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących
na świadectwie dojrzałości
Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech
przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1.

Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych

2.

Rolnictwo

3.

Technologia żywności i żywienie człowieka

4.

Zootechnika

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Budownictwo
Energetyka
Geodezja i kartografia
Informatyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Bezpieczeństwo narodowe
Ekonomia
Politologia

15.

Zarządzanie

16.

Administracja

17.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

18.

Prawo

1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka**
4. Geografia
5. Język obcy nowożytny*
6. Język polski
7. Matematyka
1. Chemia
2. Fizyka**
3. Geografia
4. Informatyka
5. Język obcy nowożytny*
6. Matematyka
1. Geografia
2. Historia
3. Język polski
4. Język obcy nowożytny*
5. Matematyka 6. Wiedza o społeczeństwie
1. Chemia
2. Fizyka**
3. Geografia
4. Historia
5. Język polski
6. Język obcy nowożytny*
7. Matematyka
8. Wiedza o społeczeństwie
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Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów
w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących
na świadectwie dojrzałości
Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech
przedmiotów z przedstawionych poniżej)

19.

Nauki o rodzinie

20.

Pedagogika

21.

Pedagogika specjalna

22.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

23.

Praca socjalna

* język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
** lub fizyka i astronomia

1. Filozofia
2. Geografia
3. Historia
4. Język łaciński i kultura antyczna
5. Język polski
6. Język obcy nowożytny*
7. Matematyka
8. Wiedza o społeczeństwie
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Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości
uzyskanym w systemie „starej matury”
Załącznik 2
Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych
z przedmiotów na egzaminie dojrzałości
występujących na świadectwie dojrzałości
Uwzględniane przedmioty

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20
21.
22.
23.

Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych
Rolnictwo
Technologia żywności i żywienie człowieka
Zootechnika
Budownictwo
Energetyka
Geodezja i kartografia
Informatyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Bezpieczeństwo narodowe
Ekonomia
Politologia
Zarządzanie
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Prawo
Nauki o rodzinie
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Praca socjalna

1. Biologia* lub chemia
2. Fizyka*** lub matematyka lub geografia
3. Język polski lub język obcy nowożytny**

1. Matematyka lub geografia lub informatyka
2. Fizyka*** lub chemia
3. Język obcy nowożytny**

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie
2. Geografia lub matematyka
3. Język polski lub język obcy nowożytny**
1. Historia lub wiedza o społeczeństwie
2. Geografia lub matematyka lub chemia lub fizyka***
3. Język polski lub język obcy nowożytny**
1. Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński
2. Geografia lub matematyka
3. Język polski lub język obcy nowożytny**

* w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu
przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego
** język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
*** lub fizyka z astronomią
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Załącznik 3
Przeliczniki ocen z świadectw dojrzałości uzyskanych za granicą
Oceny na świadectwie dojrzałości uzyskanym za granicą, z przedmiotów będących podstawą postępowania
kwalifikacyjnego, zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne według zasad:
1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 2 - 5, np. wydane w Kazachstanie, Rosji, Szwecji
Ocena
na świadectwie
5
4
3
2

Skala literowa

Punktacja w UWM

MVG = pass with special
distinction
G= Pass
VG = Pass with distriction
IG

200
130
60
0

2. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali E – A+, wydane np. w USA, Wielkiej Brytanii
Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

A, A+, A*
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DE

200
188
174
160
150
134
120
108
92
80
66
50

3. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali D3 – A1, wydane np. w Irlandii przed 2017 r.
Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

A1
A2
B1
B2
B3
C1
C2
C3
D1
D2
D3

200
188
176
164
152
140
128
116
104
92
80

4. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 8 – 1, wydane np. w Irlandii po 2017 r.
Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

1
2
3
4
5
6
7
8

200
180
160
140
120
100
80
0

119

5. Świadectwwo dojrzałości/maturalne oceniane
w skali 6 – 1, wydane np. w Niemczech, Austrii,
Czechach, Słowacji
Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

1
2
3
4
5-6

200
160
110
60
0

6. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 1 – 12, wydane np. na Ukrainie
Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

200
180
164
150
134
116
100
80
60
0
0
0

7. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 3 – 10, wydane np. na Białorusi
Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

10
9
8
7

200
180
160
140

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

6
5
4
3

120
100
80
60

8. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 4 – 10, wydane np. na Litwie
Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

10
9
8
7
6
5
4

200
180
160
140
120
100
80

9. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 10 – 20, wydane np. we Francji
Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

200
188
174
160
148
134
120
108
92
80
66

120
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