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Nr 2/2005/VIII 
 

U c h w a ł a   
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 28 kwietnia 2005 r. 

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku  akademickim 2006/2007 

dostosowana do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  -  Prawo o szkolnictwie wyższym,  
uchwałą Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 17 listopada 2005 r. 

 
 

Senat Politechniki Lubelskiej na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), realizując wnioski rad wydziałów 

uchwala, co następuje.  

1. Politechnika Lubelska dokonuje przyjęć na pierwszy rok studiów stacjonarnych 

 i niestacjonarnych (wieczorowych – na kierunku Architektura i Urbanistyka i zaocznych 

na pozostałych kierunkach studiów) w ramach planowanych wielkości przyjęć, ustalanych 

dla poszczególnych kierunków studiów przez rektora Politechniki. 

2. Rekrutację na studia przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne, powołane przez 

dziekanów i uczelniana komisja rekrutacyjna, powołana przez rektora.  

3. Przewodniczącym wydziałowej komisji rekrutacyjnej jest dziekan lub prodziekan. 

4. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

− przyjmowanie dokumentów i podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów 

do postępowania kwalifikacyjnego, 

− zapoznanie kandydatów z warunkami rekrutacji oraz zawiadamianie o terminie 

postępowania kwalifikacyjnego, 

− przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, 

− podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nie przyjęciu kandydata i zawiadomienie 

kandydatów o podjętej decyzji, 

− sporządzanie protokółów indywidualnych i zbiorczych z postępowania 

kwalifikacyjnego, 

− przygotowywanie wszelkich doraźnych informacji i danych liczbowych  

z przebiegu rekrutacji dla potrzeb uczelnianej komisji rekrutacyjnej, 

− złożenie sprawozdania uczelnianej komisji rekrutacyjnej z przebiegu 

postępowania kwalifikacyjnego, 

− wydawanie, na prośbę kandydatów, zaświadczeń o uzyskanych wynikach  

w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
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5. Od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych przysługuje kandydatom odwołanie,  

w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji o nie przyjęciu na studia, do 

uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Decyzję podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku 

uczelnianej komisji rekrutacyjnej. 

6. Uczelnianą komisję rekrutacyjną powołuje rektor w trybie określonym w statucie uczelni. 

7. Przewodniczącym uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest prorektor ds. kształcenia. 

8. Do zadań uczelnianej komisji rekrutacyjnej należy rozpatrywanie odwołań kandydatów na 

studia dotyczących naruszenia warunków i trybu rekrutacji. 

9. Dziekani wydziałów sprawują osobisty nadzór nad przygotowaniem i prawidłowym 

przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego oraz odpowiadają za przygotowanie  

i właściwe zabezpieczenie dokumentów egzaminacyjnych, objętych tajemnicą służbową. 

10. Szczegółowe zasady postępowania  kwalifikacyjnego  na  poszczególne kierunki studiów, 

zawarte są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część. 

11. Postępowanie kwalifikacyjne na pierwszy rok studiów ma charakter konkursowy  

i przeprowadza się je z wykorzystaniem następującej skali ocen: 

celująca    6 

bardzo dobra    5 

dobra     4 

dostateczna    3 

   dopuszczająca  (mierna)  2 

   niedostateczna    1 

i przy zastosowaniu systemu punktowego określonego w pkt. 7 i 10 zał. Nr 1 do niniejszej 

uchwały.   

12. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia będą uwzględniane skale ocen w zależności 

od posiadanego przez kandydata świadectwa dojrzałości. 

13. Egzamin z rysunku odręcznego i egzaminy pisemne przeprowadzane są anonimowo. 

Anonimowość polega na zaszyfrowaniu prac przed oddaniem ich do oceny. 

14. Pisemne prace egzaminacyjne ocenia dwóch egzaminatorów. W razie sprzeczności opinii 

egzaminatorów lub wątpliwości dotyczących proponowanej oceny – ocenę ostateczną 

ustala przewodniczący zespołu sprawdzającego. 

15. Pisemne prace egzaminacyjne mogą być udostępniane kandydatom w trybie 

odwoławczym na ich pisemny wniosek. 
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16. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, wydziałowa komisja rekrutacyjna 

sporządza zbiorczy protokół dla danego kierunku studiów (lista rankingowa) i podejmuje 

decyzję o zakwalifikowaniu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów. 

Komisja sporządza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok 

studiów. 

17. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów  

a uzyskali pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym, w wyznaczonym terminie 

mogą złożyć prośbę do wydziałowej komisji rekrutacyjnej o przyjęcie na studia.  

Z grupy osób, które złożyły prośby, wydziałowa komisja rekrutacyjna kwalifikuje 

kandydatów na zwolnione miejsca, w ramach planowanych wielkości przyjęć ustalonych 

przez rektora Politechniki Lubelskiej, z zachowaniem kolejności wynikającej z listy 

rankingowej. 

18. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na pierwszy rok studiów mają obowiązek 

zarejestrowania się w określonym terminie. Przy rejestracji kandydat składa świadectwo 

dojrzałości w oryginale. Niedopełnienie obowiązku rejestracji w wyznaczonym terminie 

jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów i spowoduje skreślenie z listy osób 

zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów. 

Informacje o miejscu i terminie rejestracji będą podane na tablicach ogłoszeń oraz zawarte  

w indywidualnym zawiadomieniu kandydata. Po dokonaniu rejestracji kandydatów, 

wydziałowe komisje rekrutacyjne sporządzają listy osób przyjętych na pierwszy rok 

studiów. 

19. Kandydaci, którzy otrzymali pozytywne wyniki  w  postępowaniu kwalifikacyjnym, a nie 

zostali przyjęci na pierwszy rok studiów wybranego kierunku i rodzaju studiów, mogą 

ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów.  

20. Kandydaci, którzy otrzymali pozytywne wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym  

w innych uczelniach o zbliżonych warunkach rekrutacji, mogą  ubiegać się o przyjęcie na 

pierwszy rok studiów w Politechnice Lubelskiej. 

21. Prawo ubiegania się o przyjęcie na studia w Politechnice Lubelskiej przysługuje 

kandydatom, obywatelom polskim, kończącym zagraniczną szkołę średnią, jeśli 

świadectwo jej ukończenia porównywalne jest z polskim świadectwem dojrzałości.  

Zaświadczenie o równoważności, absolwent zagranicznej szkoły średniej może uzyskać  

w kuratorium oświaty, właściwym dla miejsca zamieszkania kandydata.  

Absolwentów zagranicznych szkół średnich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak 

absolwentów polskich szkół średnich.  
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Kandydaci kończący średnią szkołę za granicą oraz absolwenci matury międzynarodowej 

(IB), mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego na podstawie złożonego  

w obowiązującym terminie zaświadczenia o przystąpieniu do matury wraz z pozostałymi 

dokumentami na studia. Przyjęcie na studia jest uwarunkowane złożeniem świadectwa 

dojrzałości, dyplomu IB do dnia 30 sierpnia. 

22.  Cudzoziemcy przyjmowani są na studia według odrębnych przepisów. 

Na kierunek Architektura i Urbanistyka warunkiem koniecznym przyjęcia jest zdanie 

egzaminu z rysunku. 

23. Od kandydatów na pierwszy rok studiów wymagane są następujące dokumenty: 

− podanie na ustalonym formularzu, 

− świadectwo dojrzałości, a kandydaci na studia niestacjonarne oraz ze „starą 

maturą” również świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis, albo 

duplikat bądź kopia uwierzytelniona przez notariusza). Na studia drugiego 

stopnia, dodatkowo indeks i odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych, 

− 4 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, 

− poświadczoną przez uczelnię fotokopię dowodu osobistego lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

− orzeczenie lekarskie stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do podjęcia 

studiów na wybranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. Kandydat, u którego stwierdzono przeciwwskazania zdrowotne do 

studiowania na określonym kierunku, nie będzie przyjęty na ten kierunek 

studiów, 

− pokwitowanie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się na studia. 

24. Kandydat ma prawo złożyć dokumenty na więcej niż jeden kierunek studiów. 

25. Kandydaci, wnoszą opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości 

ustalonej przez Ministra Edukacji i Nauki.  

26. Złożenie przez kandydata dokumentów o przyjęcie na studia w Politechnice Lubelskiej, 

jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie jego nazwiska i imienia na 

wynikowych listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, listach osób 

niezakwalifikowanych na studia oraz przetwarzania danych osobowych w ramach 

procedur rekrutacyjnych. Wycofanie przez kandydata dokumentów nie upoważnia  
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do roszczeń zwrotu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, o której 

mowa w p. 25. 

27. Terminy dotyczące przyjmowania dokumentów na studia, przeprowadzania postępowania 

kwalifikacyjnego oraz rejestracji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 

2006/2007, zostaną określone przez przewodniczącego uczelnianej komisji rekrutacyjnej 

w uzgodnieniu z dziekanami wydziałów.   

28. Rektor może ustalić dodatkowe terminy rekrutacji i rejestracji kandydatów. 

29. W uzasadnionych przypadkach, rektor może zmienić ustalone wcześniej planowane 

wielkości przyjęć. 

30. Kadencja komisji rekrutacyjnych trwa od daty powołania do końca lutego 2007 r. 

31. Studia stacjonarne są bezpłatne, natomiast odpłatne są studia niestacjonarne (wieczorowe  

i zaoczne). Kandydaci zakwalifikowani na studia niestacjonarne, zostaną dopuszczeni do 

udziału w zajęciach, po uiszczeniu w wyznaczonym terminie opłaty w wysokości 

określonej przez rektora Politechniki Lubelskiej. 

32. Rektor jest upoważniony do ustalania szczegółowych harmonogramów i procedur 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem rekrutacji. 

33. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale decyzje podejmuje rektor po 

zasięgnięciu opinii uczelnianej komisji rekrutacyjnej. 

34. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora. 

 

   Przewodniczący 
          Senatu Politechniki Lubelskiej 
 
 
                R e k t o r 
            dr hab. inż.  Józef Kuczmaszewski, prof. PL 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Senatu  

Politechniki Lubelskiej z dnia 28 kwietnia 2005 r. 

 

 

W związku z pkt. 10 uchwały, na podstawie wniosków rad wydziałów, Senat 

Politechniki Lubelskiej ustala szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na 

pierwszy rok studiów w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2006/2007. 

1. Na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2006/2007 przyjmowani będą kandydaci 

na zasadzie konkursu uzyskanych wskaźników rekrutacyjnych (W). 

2. Wartości progowe wskaźników rekrutacyjnych dla poszczególnych kierunków studiów, 

zostaną określone przez wydziałowe komisje rekrutacyjne w uzgodnieniu z komisją 

uczelnianą, na podstawie planowanych wielkości przyjęć oraz liczby kandydatów na 

poszczególne kierunki studiów.  

3. Zakres postępowania kwalifikacyjnego obejmuje następujące przedmioty: matematyka, 

(albo fizyka albo chemia), język polski, język obcy oraz na kierunek Architektura 

i Urbanistyka egzamin z rysunku (dwa rysunki ołówkiem: z natury i z wyobraźni). Celem 

egzaminu będzie sprawdzenie u kandydata zarówno możliwości kreowania przestrzeni 

trójwymiarowej jak i wiedzy o sztuce i architekturze.  

Egzamin z rysunku obowiązuje bezwzględnie wszystkich kandydatów ubiegających się  

o przyjęcie na kierunek Architektura i Urbanistyka i jest egzaminem dopuszczającym do 

dalszego postępowania kwalifikacyjnego.  

Użyta w tekście nazwa przedmiotu fizyka jest traktowana na równi z przedmiotem fizyka 

z astronomią.  

4. Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne jest wskaźnik rekrutacyjny (W), 

którego wartość określą wybrane wyniki egzaminu maturalnego „nowa matura”, 

egzaminu dojrzałości „stara matura”, wybrane oceny końcowe, wyniki egzaminu matury 

międzynarodowej i wyniki egzaminu wstępnego.  

5. Politechnika Lubelska organizuje egzaminy wstępne dla kandydatów, którzy na egzaminie 

dojrzałości „stara matura”, w części pisemnej,  nie zdawali przedmiotów wymaganych na 

poszczególnych kierunkach studiów, a oznaczonych symbolem M* w punkcie 12. 

6. Przyjmuje się taki sposób obliczania wskaźnika rekrutacyjnego, który daje wartość 

korzystniejszą dla kandydata. 
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7. Oceny wyrażone słownie na świadectwie dojrzałości „stara matura”, przelicza się na 

punkty „nowej matury”, następująco: 

celująca        150 

bardzo dobra  120 

dobra   90 

dostateczna  60 

dopuszczająca  30 

8. Oceny egzaminu maturalnego wyrażone w punktach procentowych przyjmuje się jako 

punkty. Jeden punkt procentowy oceny odpowiada jednemu punktowi. 

9. Liczba punktów części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu jest sumą punktów 

uzyskanych z poziomu podstawowego i rozszerzonego, albo liczbą punktów  

z poziomu podstawowego – w przypadku braku oceny z poziomu rozszerzonego. 

10. Oceny wyrażone w punktach na dyplomie matury międzynarodowej (IB), przelicza się na 

punkty „nowej matury”, następująco: 

a) z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii – poziom podstawowy  

(SL – Subsidiary  Level) 

Liczba punktów matury 
międzynarodowej Liczba punktów 

7 100 
6 90 
5 75 
4 60 
3 45 
2 30 

 

b) z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii – poziom wyższy (HL - Higher 

Level) oraz z języka obcego nowożytnego 

Liczba punktów matury 
międzynarodowej Liczba punktów 

7 200 
6 170 
5 140 
4 110 
3 80 
2 50 
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11. Wskaźnik rekrutacyjny (W) jest sumą: 

W = M* + 0,1 Jp  +  0,1 Jo  +   R 

       gdzie: 

a) dla egzaminu maturalnego („nowa matura”) 

 

M* - liczba punktów uzyskanych z części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki 

(albo fizyki albo chemii). 

 

Jp   - liczba punktów części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. 

 

Jo   - liczba punktów części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego     

a w przypadku kierunku Inżynieria Środowiska z języka angielskiego. 

 

Kandydatom, absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych, z języka obcego, jako 

drugiego języka nauczania, uzyskaną liczbę punktów z części pisemnej egzaminu 

maturalnego przyjmuje się z wagą 2,0.  

 

b) dla egzaminu dojrzałości („stara matura”) 

 

M* - liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny części pisemnej egzaminu dojrzałości  

z matematyki (albo fizyki albo chemii), lub liczba punktów egzaminu wstępnego  

z matematyki (albo fizyki albo chemii). Egzamin wstępny dotyczy kandydatów, którzy  

w części pisemnej egzaminu dojrzałości nie zdawali matematyki (albo fizyki albo 

chemii). 

 

Jp   - liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny części pisemnej egzaminu dojrzałości        

z języka polskiego. 

 

Jo   - liczba punktów uzyskanych z przeliczenia najwyższej oceny z języka obcego 

nowożytnego,    spośród ocen: końcowej (ze świadectwa ukończenia szkoły) i egzaminu 

dojrzałości (ocena z części pisemnej albo ustnej), a w przypadku kierunku Inżynieria 

Środowiska z języka angielskiego. 
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c) dla egzaminu matury międzynarodowej (IB) 

M* - liczba punktów uzyskanych z matematyki (albo fizyki albo chemii) 

 

Jp   - liczba punktów uzyskanych z języka polskiego. 

 

Jo  - liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowożytnego. 

R (dot. p.11 a, b, c) – liczba punktów z obowiązkowego egzaminu wstępnego z rysunku na 

kierunek studiów Architektura i Urbanistyka, ocenianego w skali od 0 do 600 punktów. 

Warunkiem zdania egzaminu z rysunku oraz dopuszczenia kandydata do dalszego 

postępowania kwalifikacyjnego, jest uzyskanie co najmniej 150 punktów. 

12. Dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych M*, oznacza: 

Architektura i Urbanistyka  – liczba punktów części pisemnej egzaminu maturalnego  

z matematyki lub liczba punktów uzyskanych z przeliczenia 

oceny części pisemnej egzaminu dojrzałości z  matematyki 

lub liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny  

z matury międzynarodowej z matematyki lub liczba 

punktów ustnego egzaminu wstępnego z matematyki. 

  Kandydatowi, który nie uzyskał co najmniej 30 punktów  

z egzaminu wstępnego z matematyki, zalicza się 0,25 liczby 

punktów otrzymanych z przeliczenia oceny końcowej  

z matematyki, ze świadectwa ukończenia szkoły. 

 

Budownictwo            –   liczba  punktów  części  pisemnej  egzaminu  maturalnego  

z matematyki (albo fizyki) lub liczba punktów uzyskanych  

z przeliczenia oceny części pisemnej egzaminu  dojrzałości   

z matematyki (albo fizyki) lub liczba punktów uzyskanych 

z przeliczenia oceny z matury międzynarodowej  

z matematyki (albo fizyki) lub liczba punktów ustnego 

egzaminu wstępnego z matematyki  (albo fizyki). 

 

Inżynieria Środowiska         –  liczba punktów części pisemnej egzaminu maturalnego  

z matematyki (albo fizyki albo chemii) lub liczba punktów 

uzyskanych z przeliczenia oceny części pisemnej egzaminu  

dojrzałości z matematyki (albo fizyki albo chemii) lub 



 10

liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z matury 

międzynarodowej z matematyki (albo fizyki albo chemii)  

lub liczba punktów ustnego egzaminu wstępnego  

z matematyki (albo fizyki albo chemii). 

 

Elektrotechnika  –  liczba   punktów  części   pisemnej  egzaminu  maturalnego  

z matematyki lub liczba punktów uzyskanych z przeliczenia 

oceny części pisemnej egzaminu dojrzałości z matematyki 

lub liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny  

z matury międzynarodowej z matematyki lub liczba 

punktów pisemnego egzaminu wstępnego z matematyki. 

 

Informatyka  – liczba punktów części pisemnej egzaminu maturalnego  

z matematyki lub liczba punktów uzyskanych z przeliczenia 

oceny części pisemnej egzaminu dojrzałości z matematyki 

lub liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny  

z matury międzynarodowej z matematyki lub liczba 

punktów pisemnego egzaminu wstępnego z matematyki. 

 

Mechanika i Budowa  –  liczba   punktów  części   pisemnej   egzaminu  maturalnego 

Maszyn   z matematyki (albo fizyki) lub liczba punktów uzyskanych 

  z przeliczenia oceny części pisemnej egzaminu dojrzałości 

Inżynieria Materiałowa –   z matematyki (albo fizyki)  lub liczba punktów uzyskanych 

z przeliczenia oceny z matury międzynarodowej 

z matematyki (albo fizyki)  lub liczba punktów ustnego 

egzaminu wstępnego z matematyki (albo fizyki). 

 

Zarządzanie i Inżynieria –  liczba   punktów  części   pisemnej   egzaminu  maturalnego 

Produkcji z matematyki (albo fizyki) lub liczba punktów uzyskanych  

z przeliczenia oceny części pisemnej egzaminu dojrzałości  

z matematyki (albo fizyki) lub liczba punktów uzyskanych  

z przeliczenia oceny z matury międzynarodowej  

z matematyki (albo fizyki)  lub liczba punktów pisemnego 

egzaminu wstępnego z matematyki (albo fizyki). 

 

kierunek  w trakcie organizacji.   

(Rekrutacja odbędzie się po 

uruchomieniu kierunku.) 
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Edukacja Techniczno - –  liczba  punktów  części  pisemnej  egzaminu  maturalnego 

Informatyczna z matematyki (albo fizyki) lub liczba punktów uzyskanych 

z przeliczenia oceny części pisemnej egzaminu dojrzałości 

z matematyki (albo fizyki) lub liczba punktów uzyskanych  

z przeliczenia oceny z matury międzynarodowej  

z matematyki  (albo fizyki) lub liczba punktów ustnego 

egzaminu wstępnego z matematyki (albo fizyki). 

 

Zarządzanie i Marketing –  liczba  punktów  części  pisemnej  egzaminu  maturalnego  

z matematyki (albo fizyki) lub liczba punktów uzyskanych 

z przeliczenia oceny części pisemnej egzaminu  dojrzałości 

z matematyki (albo fizyki) lub liczba punktów uzyskanych  

z przeliczenia oceny z matury międzynarodowej  

z matematyki  (albo fizyki) lub liczba punktów pisemnego 

egzaminu wstępnego z matematyki (albo fizyki). 

             

13. Przyjęcia na pierwszy rok studiów niestacjonarnych (wieczorowych) na kierunek 

Architektura i Urbanistyka, odbędą się na podstawie zasad określonych dla studiów 

stacjonarnych. 

14. Przyjęcia na pierwszy rok studiów niestacjonarnych (zaocznych) na pozostałe kierunki 

studiów, odbędą się zgodnie z zasadami określonymi dla studiów stacjonarnych, ale bez 

egzaminów wstępnych. Kandydatom, którzy na egzaminie maturalnym lub dojrzałości nie 

zdawali przedmiotów określonych we wskaźniku rekrutacyjnym (W), zostaną 

uwzględnione oceny końcowe ze świadectwa ukończenia szkoły. 

15. Przyjęcia na studia drugiego stopnia odbywać się będą na podstawie złożonych 

dokumentów. W przypadku przekroczenia planowanych wielkości przyjęć, kwalifikacja 

odbywać się będzie na podstawie konkursu ocen z dyplomów ukończonych studiów 

wyższych i dodatkowo na podstawie średniej ocen uzyskanych w czasie tych studiów. 

16. O przyjęcie na dany kierunek studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, 

którzy ukończyli studia wyższe o specjalnościach zgodnych lub pokrewnych  

z profilem studiów drugiego stopnia.  

 

 


