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Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udzielają:

Dziekanaty /Sekretariaty

(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

o uniwersytecie
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władze uniwersytetu

REK TOR
dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM
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Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej
dr hab. Mirosław Gornowicz,
prof. UWM

Prorektor ds. polityki naukowej
i badań
prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski

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

Prorektor ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki

Prorektor ds.
umiędzynarodowienia uczelni
prof. dr hab. Paweł Wielgosz

Prorektor ds. kształcenia
dr hab. Paweł Wysocki,
prof. UWM
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informacje o uczelni

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to uczelnia młoda i dynamicznie się rozwijająca. Jej korzenie sięgają jednak lat
50. ubiegłego wieku, kiedy to w powojennym Olsztynie
powstała Wyższa Szkoła Rolnicza, przemianowana następnie na Akademię Rolniczo-Techniczną. ART razem z Wyższą
Szkołą Pedagogiczną (powstałą w latach 60. ub.w.) oraz
Warmińskim Instytutem Teologicznym (rok założenia 1980)
dały początek obecnemu uniwersytetowi.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest
największą uczelnią publiczną w północno-wschodniej
Polsce, oferującą bezpłatne kształcenie na studiach stacjonarnych. Uniwersytet tworzy 15 wydziałów, Szkoła Zdrowia
Publicznego oraz Filia Uniwersytetu w Ełku. Jednostki te
posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora habilitowanego w 7 dziedzinach i 16 dyscyplinach
naukowych oraz stopnia doktora w 8 dziedzinach i w 22
dyscyplinach naukowych. Obecnie na Uniwersytecie prowadzonych jest 75 kierunków kształcenia, na których studiuje prawie 20 tys. studentów.
Wizytówką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jest
Kortowo – miasteczko akademickie zgodnie uznawane za
najpiękniejszy kampus akademicki w Polsce i jeden z najpiękniejszych w Europie. 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
mieszkańcom zapewnia straż akademicka. Campus – Kor-

towo zaliczany jest do jednych z najpiękniej zlokalizowanych ośrodków akademickich w Polsce.
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
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.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to silny ośrodek naukowo-badawczy. Aktualnie naukowcy z UWM realizują
155 krajowych projektów naukowo-badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Ponadto realizują jeszcze 32 międzynarodowe przedsięwzięcia naukowe. Nakłady finansowe na badania w 2021 r.
wynosiły ponad 95 mln zł. Uczelnia ma znakomicie wyposażone laboratoria umożliwiające prowadzenie skomplikowanych badań. Potencjał innowacyjny UWM wyraża
się w liczbie zgłoszonych i uzyskanych patentów, wdrożeń
i wzorów użytkowych. W latach 1999 – 2021 zgłoszono do
Urzędu Patentowego RP 528 wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych.
W tych samych latach Uniwersytet otrzymał 404 patentów
na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki
towarowe oraz prawa z rejestracji na wzory przemysłowe.
Na UWM działają 2 centra badawcze: Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych oraz Centrum Badań
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Europy Wschodniej. Uczelnia jest członkiem Konsorcjum
Centrum Zaawansowanych Technologii RIMAMI.
Tradycyjnie silne i mające znakomitą markę są nauki
przyrodnicze i biologiczne. Kierunek zootechnika prowadzony przez Wydział Bioinżynierii Zwierząt jako jedyny tego
typu w kraju otrzymał ocenę wyróżniającą PAKA. Centrum
Biogospodarki i Energii Odnawialnych prowadzi badania
nad wykorzystywaniem roślin energetycznych do produkcji energii oraz tworzeniem funkcjonalnych instalacji energetycznych. Centrum Edukacyjno-Badawcze Mleczarstwa,
usytuowane przy Wydziale Nauki o Żywności to minifabryka spożywcza. Oprócz działalności badawczej, umożliwia
studentom nabywanie praktycznych umiejętności produkowania wyrobów mleczarskich. Kortowski Wydział Nauki
o Żywności słynie w Polsce z opracowanych kilkudziesięciu
receptur serów i twarogów, a niemal wszyscy prezesi największych polskich mleczarni to jego absolwenci.
Na UWM opracowuje się i wdraża m.in. metody ratowania zanieczyszczonych jezior. To tu została opracowana
unikatowa i nowatorska metoda sprawnej i taniej rekultywacji jezior z zastosowaniem specjalnego rurociągu (tzw.
rurociąg Olszewskiego) dziś stosowany niemal na całym
świecie. Naukowcy z UWM brali udział w programie odbudowania populacji unikatowego gatunku siei wędrownej
z Jeziora Łebsko.
Ustaloną renomę ma kortowski Wydział Geoinżynierii.
W środowisku polskich geodetów mówi się o tzw. kortowskiej szkole geodezji, co dobitnie świadczy o prestiżu wydziału. To przy tym wydziale funkcjonuje główne centrum
obliczeniowe do tworzenia globalnych map ziemskiej

jonosfery. Naukowcy z Wydziału Geoinżynierii oceniają
wyniki analiz stanu jonosfery nadsyłane z NASA czy Europejskiej Agencji Kosmicznej. W podolsztyńskich Bałdach
działa jedna z 3 polskich stacji radioastronomicznych odbierająca sygnały z najdalszych zakątków Wszechświata.
W Lamkówku zaś znajduje się obserwatorium satelitarne
włączone do międzynarodowego programu IGS. Śmiało
można powiedzieć, ze specjalnością olsztyńskiej geodezji
staje się badanie jonosfery.
Wydział Medycyny Weterynaryjnej jako jedyny w kraju
szczyci się europejską akredytacją. Weterynaria to tradycyjnie jeden z najbardziej obleganych podczas rekrutacji
kierunków.
Specjalnością jednego z najmłodszych wydziałów –
Wydziału Lekarskiego stają się badania nad komórkami
macierzystymi. Dwa wynalazki autorstwa naukowców
z kortowskiego Wydziału Lekarskiego – urządzenie pomocne w leczeniu zaburzeń oddychania i specjalna aplikacja pozwalająca na wirtualną wycieczkę po ludzkim ciele
zostały docenione i nagrodzone na międzynarodowych
targach wynalazczości w Brukseli i Paryżu.
UWM ściśle współpracuje z gospodarką, prowadząc
bazę ofert technologiczno-usługowych. Współpracę tę
koordynuje Centrum Innowacji i Transferu Technologii
(CIiTT) pomagając efektywnie wykorzystywać wyniki badań naukowych pracowników uniwersytetu na potrzeby
gospodarki.
Dla potrzeb osób niepełnosprawnych funkcjonuje
w strukturach UWM Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Ośrodek ds. Osób z Niepełnosprawnościami wspierające
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osoby niepełnosprawne w załatwianiu wszelkich uczelnianych formalności, a także oferujące pomoc psychologa,
tłumacza migowego i tzw. asystentów osobistych.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dwukrotnie został
uhonorowany przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej tytułem Ucelni przyjaznej studentom.

yy

yy

yy

yy

yy

yy

ORGANIZACJA STUDIÓW
Studia w Uniwersytecie prowadzone są jako studia
pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jako jednolite studia magisterskie.
Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do
30 września następnego roku kalendarzowego i dzieli
się na dwa semestry – zimowy i letni. W ramach każdego semestru realizuje się:15-tygodniowy okres zajęć
dydaktycznych, sesję egzaminacyjną, sesję egzaminacyjną poprawkową.
Studia prowadzone są według programów studiów
dostosowanych do efektów uczenia się dla danego
kierunku, poziomu i profilu kształcenia oraz zasad opra-

yy

yy

cowywania programów studiów określonych przez
Senat.
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.
Tygodniowy rozkład zajęć opracowany po zasięgnięciu
opinii wydziałowego organu Samorządu Studenckiego, podawany jest do wiadomości studentów najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem każdego semestru,
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń dziekanatu
oraz zamieszczenie na stronie internetowej wydziału.
Szczegółowy plan sesji egzaminacyjnych opracowywany jest przez wydziałowy organ Samorządu Studenckiego w uzgodnieniu z prowadzącymi zajęcia,
zatwierdzany przez dziekana i podawany do wiadomości studentów najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem
sesji egzaminacyjnej poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń dziekanatu oraz zamieszczenie na stronie internetowej wydziału.
Istnieje możliwość rozpoczęcia zajęć dydaktycznych
wcześniej niż w październiku, z wyłączeniem zajęć dla
pierwszego roku studiów.
W celu usprawnienia procesu kształcenia i wychowania studentów, spośród nauczycieli akademickich powoływani są opiekunowie lat oraz opiekunowie kół
naukowych, a na studiach stacjonarnych mogą zostać
powołani również opiekunowie grup studenckich. Do
podstawowych obowiązków opiekuna należy udziela-

organizacja studiów

yy

yy

nie studentom pomocy, rady i konsultacji w sprawach
związanych z ich problemami dydaktycznymi i socjalnymi, a także opiniowanie na prośbę studenta lub na
wniosek dziekana indywidualnych spraw związanych
z tokiem studiów.
Przebieg studiów dokumentowany jest w semestralnych kartach okresowych osiągnięć studenta sporządzanych w postaci wydruków z systemów informatycznych oraz może być dokumentowany w protokołach
zaliczenia przedmiotu sporządzanych w postaci wydruków danych elektronicznych.
W Uniwersytecie funkcjonuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). Przy zaliczeniach
i egzaminach, poza ocenami, stosuje się odpowiednio
wycenę punktową efektów uczenia się. Jeden punkt
ECTS odpowiada efektom uczenia się, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy,
przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje za
jęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z programem studiów oraz jego indywidualną pracę. Punkty
przypisuje się za zaliczenie każdego z zajęć i praktyk
przewidzianych w programie studiów, przy czym liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez studenta
wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów uczenia się, potwierdzonych zaliczeniem zajęć lub
praktyk oraz przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej lub przygotowanie do egzaminu dyplomowego.
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czy wiesz, że?

yy

yy

yy

yy

yy

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.
Dzielnica Olsztyna – Kortowo, w której mieści się campus uniwersytecki, została nominowana w konkursie
National Geographic Polska do tytułu „Cud Polski”.
Część kampusu 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.
Festiwal studencki „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
2017 organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Kortowiada posiada swój oficjalny hymn nagrany przez zespół ENEJ.

yy
yy

yy

yy

yy
yy

yy

yy

yy

Kampus uniwersytecki wyposażony jest w sieć bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu.
41 osób zostało uhonorowanych 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 ramach programu Erasmus+ studenci i pracownicy
UWM mogą wyjechać do 230 uczelni wyższych w Europie. UWM posiada 422 umowy w ramach programu
Erasmus+.
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”, Orkiestrę Akademicką Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie.
Siatkarze AZS UWM Olsztyn pięciokrotnie zdobywali
mistrzostwo Polski.
Uniwersytet dysponuje 2062 miejscami w 9 domach
studenckich. Większość akademików ma pokoje 1, 2
i 3 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 niepełno-
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yy
yy

yy

yy

yy

yy

sprawnością. Do ich dyspozycji pozostaje odpowiednio
wyposażona pracownia komputerowa i wypożyczalnia
specjalistycznego sprzętu w Ośrodku ds. Osób z Niepełnosprawnościami. 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 287 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.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie realizuje 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 400 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.
Na UWM działa specjalny program „ Studencki Grant
Rektora ” wspierający projekty studenckich kół naukowych. Finansuje m.in. prace badawcze, wydarzenia artystyczne, doświadczenia i pokazy naukowe.
Dni Świadomości Żywieniowej organizowane przez
studenckie Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Ży-

yy
yy
yy

yy

yy

wieniowej UWM zdobyły nagrodę Pro Juvenes jako
najlepsza studencka inicjatywa prozdrowotna w Polsce
w 2021 r.
Kortosfera – tak nazywa się Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Studenci UWM zajęli 2. miejsce w konkursie Cybersecurity Challenge PL2020
W rankingu THE Impact w 2021 roku UWM w klasyfikacji zrównoważonego rozwoju miast i społeczności zajął
2. miejsce w Polsce.
Aż 12 naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie należy w swoich dyscyplinach do
prestiżowych 2% najlepszych naukowców świata według Uniwersytetu Stanforda.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie chce
ułatwić maturzystom wybór optymalnego dla nich
kierunku studiów, z określeniem prawdopodobieństwa ich ukończenia. Na stronie internetowej Uniwersytetu ruszył system rekomendacji Maturalni –
maturalni.uwm.edu.pl
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kierunki studiów na wydziałach

Wydział Bioinżynierii Zwierząt
KIERUNKI: bioinżynieria produkcji żywności;
ichtiologia i akwakultura; 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 Geoinżynierii
KIERUNKI: budownictwo; geodezja i kartografia;
geoinformatyka; gospodarka przestrzenna;
inżynieria środowiska; turystyka i rekreacja;
tel.: 89 523 39 77, 89 523 37 75; 89 523 34 21;
wg@uwm.edu.pl
Wydział Humanistyczny
KIERUNKI: analiza i kreowanie trendów;
dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
filologia angielska;
filologia angielska w zakresie nauczania języka;
filologia germańska; filologia polska;
filologia rosyjska; filozofia; historia;
interdyscyplinarne studia strategiczne (II stopnia);
lingwistyka w biznesie; logopedia; wojskoznawstwo;
tel.: 89 524 63 07;
wydzial.humanistyczny@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
Wydział Nauk Społecznych
KIERUNKI: analityka i zarządzanie publiczne;
bezpieczeństwo narodowe; pedagogika;
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
pedagogika specjalna; politologia; praca socjalna;
psychologia; socjologia;
tel.: 89 524 62 07, 89 524 62 70,
89 524 62 27, 89 524 62 88;
wns@uwm.edu.pl
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Wydział Nauk Technicznych
KIERUNKI: energetyka; inżynieria precyzyjna w produkcji
rolno-spożywczej (II stopnia); inżynieria w logistyce;
mechanika i budowa maszyn; mechatronika;
tel.: 89 524 51 40, 89 523 34 76, 89 523 36 23;
mechanik@uwm.edu.pl
Wydział Nauki o Żywności
KIERUNKI: bezpieczeństwo i certyfikacja żywności;
gastronomia – sztuka kulinarna;
technologia żywności i żywienie człowieka;
towaroznawstwo ( II stopnia);
tel.: 89 523 34 01, 523 49 83;
wnz-dziekanat@uwm.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji
KIERUNKI: administracja; bezpieczeństwo wewnętrzne;
doradztwo podatkowe; kryminologia; prawo;
tel.: 89 524 65 71, 524 64 25;
wpia-rekrutacja@uwm.edu.pl
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
KIERUNKI: architektura krajobrazu; chemia; leśnictwo;
ochrona środowiska;
odnawialne źródła energii (II stopnia); rolnictwo;
tel.: 89 523 33 16, 523 32 80;
dziekanat.wril@uwm.edu.pl

Wydział Sztuki
KIERUNKI: edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych;
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;
produkcja muzyczna i realizacja dźwięku;
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;
dziekanat.teologia@uwm.edu.pl
Szkoła Zdrowia Publicznego
KIERUNKI: dietetyka; pielęgniarstwo; położnictwo;
ratownictwo medyczne;
tel.: 89 523 44 24;
szp@uwm.edu.pl
Filia w Ełku
KIERUNKI: administracja; bezpieczeństwo wewnętrzne;
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
pielęgniarstwo;
tel.: 87 621 07 07;
uwmelk@uwm.edu.pl
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osoby z niepełnosprawnością

W ramach koordynowanych przez Uniwersyteckie Centrum Wsparcia działań Biur na rzecz osób ze szczególnymi
potrzebami w tym niepełnosprawnościami, Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski dokłada wszelki starań, aby być przyjaznym, otwartym i w jak najszerszym zakresie dostępnym
dla kandydatów na studia, studentów/doktorantów i pracowników Uczelni. zachęcamy do zapoznania się z bogatej
oferty wsparcia w ramach działalności Ośrodka ds. Osób
z Niepełnosprawnościami.
Z usług Ośrodka może skorzystać:
–– kandydat na studia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, będący osobą z niepełnosprawnością (szczególnymi potrzebami);
–– student i doktorant, który ze względu na niepełnosprawność lub stan swojego zdrowia napotyka na
trudności w procesie kształcenia;
–– pracownik dydaktyczny i administracyjny UWM, który chce poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane
z daną niepełnosprawnością;
–– pracownik z niepełnosprawnością potrzebujący wsparcia.
Szanując niezależność i prawa osób z niepełnosprawnościami, pomoc Ośrodka udzielana jest tylko i wyłącznie tym
osobom, które same się po nią zgłoszą.
REKRUTACJA
Ośrodek ds. Osób z Niepełnosprawnościami udziela wsparcia kandydatom z niepełnosprawnością w procesie rekrutacji. Wsparcie polega na udostępnieniu pracowni komputerowej, w której kandydat może pod okiem pracownika

Ośrodka 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 Ośrodka).
Osoby z niepełnosprawnością, jak wszyscy kandydaci,
przechodzą postępowanie kwalikacyjne 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 OŚRODKA
indywidualne konsultacje w zakresie bieżącej sytuacji
akademickiej studenta/doktoranta,
organizacja wsparcia:
yy asystenckiego,
yy psychologicznego,
yy koordynatora ds. wsparcia edukacyjnego osób
w spektrum autyzmu,
yy doradcy zawodowego,
yy transportowego,
yy tłumacza języka migowego,
yy stenotypisty,
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możliwość adaptacji materiałów dydaktycznych (druk
powiększony, druk w brajlu, OCR),
–– 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
rekrutacji, aż do zakończenia studiów,
–– dostęp do pracowni komputerowej, znajdującej się
w Ośrodku, w tym 6 stanowisk komputerowych wyposażonych w:
yy specjalistyczne powiększone klawiatury i myszki,
yy program udźwiękawiający i powiększający obraz
z komputera,
yy powiększalnik stacjonarny,
yy skaner z OCR,
yy drukarkę brajlowską,
yy wygrzewarkę do papieru pęczniejącego uwypuklającą wykresy, rysunki i pismo,
yy 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 posiadający szczególne potrzeby
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osoby z niepełnosprawnością

w zakresie organizacji procesu kształcenia, będący osobą z niepełnosprawnościami, na podstawie złożonego
w Ośrodku wniosku. Szczegółowe zasady wypożyczenia
sprzętu znajdują się na stronie Internetowej: www.uwm.
edu.pl/bon
Sprzęt dostępny w Ośrodku:
yy laptopy wyposażone w program udźwiękawiający i powiększający obraz z komputera,
yy dyktafony,
yy lupy,
yy powiększalniki przenośne,
yy powiększalnik stacjonarny,
yy notesy brajlowskie,
yy myszki BigTrack,
yy specjalistyczne klawiatury,
yy myszka SmartNav,
yy linijki brajlowskie (40 znaków).
Wsparcie dedykowane osobom Głuchym
i słabosłyszącym
Dla studentów Głuchych i słabosłyszących realizowane są
w uczelni następujące formy wsparcia:
yy tłumacze języka migowego
yy stenotypiści
yy dostosowane materiały dydaktyczne (wykłady w wersji
video – tłumaczone na polski język migowy)
yy nauczanie języków obcych w dedykowanych grupach
yy nauczane języka polskiego jako języka obcego
yy „TUTOR” – nauczyciel akademicki, wspierający studenta
Głuchego /słabosłyszącego w procesie kształcenia, ze

yy
yy
yy

yy

szczególnym uwzględnieniem rozwoju naukowego
i osiąganiu kompetencji akademickich,
tablety z dostępem do usługi tłumacza języka migowego on-line
nagrywanie zajęć dydaktycznych
szkolenia z języka migowego (PJM) zarówno dla studentów jak i pracowników dydaktycznych i administracyjnych UWM
dostęp do platformy edukacyjnej MOODLE

Pomoc materialna
Student z niepełnosprawnością może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:
–– stypendium dla osób niepełnosprawnych
–– stypendium socjalnego
–– stypendium rektora
–– zapomogi.
Języki obce
Student będący osobą z niepełnosprawnością (szczególnie
dysfunkcja słuchu bądź wzroku), wymagający alternatywnych metod nauczania, może wnioskować o udział w lektoracie dedykowanym. Lektoraty odbywają się w niewielkich
grupach, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, często są
to zajęcia indywidualne. Dostępna oferta lektoratów: język
angielski, niemiecki i rosyjski, na poziomie A2/B1, B1 i B2.
Transport
Dla studentów i doktorantów, którym niepełnosprawność
znacznie utrudnia samodzielny dojazd na zajęcia objęte
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planem studiów, realizowana jest usługa transportowa.
Szczegóły dotyczące zasad korzystania z tego wsparcia
znajdują się na stronie internetowej ON.
Aktywizacja studentów i doktorantów będących ON
Ważnym elementem tworzenia odpowiednich warunków
do pełnego udziału w życiu akademickim jest integracja
studentów ze szczególnymi potrzebami w tym z niepełnosprawnościami ze środowiskiem akademickim oraz ich aktywizacja i rozwój osobisty. Ośrodek ds. Osób z Niepełnosprawnościami 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. W Bibliotece istnieje możliwość
wypożyczenia czytników do e-book’ów. Informacja o lokalizacji sprzętu znajduje się na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej w zakładce: Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnych .

UNIWERSYTECKIE CENTRUM WSPARCIA
Ośrodek ds. Osób z Niepełnosprawnościami
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
z niepełnosprawnościami na stronie internetowej
www.uwm.edu.pl/bon
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pomoc materialna

POMOC MATERIALNA
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 już
od pierwszego roku studiów. Stypendium na pewno pomoże
Ci utrzymać się i spokojnie studiować.
Zatem jeśli finanse to była jedyna przeszkoda – to zapraszamy
na studia w UWM!
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.
Stypendium rektora może otrzymać 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 niepełnosprawności, 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 (dostępny na stronie internetowej
Uczelni) natomiast szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra, regulują odrębne przepisy.
Student może również ubiegać się o stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego
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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

Fundacja „ŻAK” Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie
Głównym celem Fundacji jest dążenie do poprawy warunków mieszkania oraz możliwości korzystania z usług gastronomicznych. Ponadto rozwijamy infrastrukturę umożliwiającą rozwój intelektualny, kulturalny oraz uprawianie
sportu i rekreacji. Wsłuchujemy się w głos naszych mieszkańców i wspieramy ich w organizacji działań studenckich,
tak aby rzetelnie oddawać sens brzmienia naszego hasła:
Wygodnie. Smacznie. Klimatycznie.
AKADEMIKI – Wygodnie i Klimatycznie
Fundacja administruje 10 domami studenckimi zlokalizowanymi w najpiękniejszym miasteczku akademickim
w Polsce – Kortowie. Do dyspozycji studentów udostępniamy 2062 miejsca o różnym standardzie, w pokojach 1, 2
i 3 osobowych. We wszystkich akademikach dostępny jest
Internet. Akademiki wyposażone są w salę cichej nauki,
salę telewizyjną, siłownię, pralnie i suszarnie.
Nasze akademiki zapewniają wszystko to, co jest potrzebne, aby można było wygodnie mieszkać, uczyć się
i wypoczywać. Niewątpliwie bardzo dużym udogodnieniem jest bliska lokalizacja akademików względem zdecydowanej większości budynków Uniwersytetu. Na terenie
Kortowa zlokalizowane są dwa supermarkety, a także inne
punkty usługowe. Stwarza to możliwość dużej oszczędności czasu, szczególnie w dni zajęciowe.
Zamieszkaj w sercu najpiękniejszego kampusu w Polsce!
Wszelkie informacje dotyczące akademików można
znaleźć na stronie zak.olsztyn.pl

21

22

kampus akademicki – domy studenckie i gastronomia

GASTRONOMIA – Smacznie
Na terenie Kortowa można korzystać z punktów gastronomicznych, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Od
pysznych obiadów, przez dobrą kawę i desery, po wykwintne kolacje. Konsekwentnie rozszerzamy wachlarz możliwości dotyczących personalizacji posiłków pod względem
własnych preferencji żywieniowych takich jak m.in. dieta
wegańska lub wegetariańska.
Restauracja na Przystani Kortowskiej
Profesjonalna kuchnia i magia miejsca z pięknym widokiem na Jezioro Kortowskie łączy naturę z nutą historii,
tworząc przy tym niezwykłą mieszankę smaku, co chcemy
zapewniać naszym klientom. Od 2022 otwieramy nowy
rozdział w funkcjonowaniu tego miejsca, do którego zapraszamy zarówno studentów ciekawych doznań nowych
smaków, jak i przyjezdnych gości.
Bufet Centrum
Daleko od domu po pewnym czasie w końcu chce się
„zjeść jak u mamy”. Chcemy to umożliwić naszej głównej
grupie klientów, jaką są studenci, ale w nowoczesnej formie – z elementami kuchni włoskiej, francuskiej czy też
hiszpańskiej.
Biblioteka Café
Okazjonalnie wypożyczając książkę, czy też ucząc się
długie godziny w naszej Uniwersyteckiej Bibliotece, z pewnością będziesz łączyć tę atmosferę z naszym Café. Włoskie
nasiona kawy przygotowane przez baristów, zamknięte

w jednej małej filiżance do spółki z pysznym deserem sprawią, że będziesz chętnie nas odwiedzać.
Cafe Bar (Kliniczny Szpital Uniwersytecki)
Tutaj (w szpitalu) czas ma znaczenie. Szybka, ale pyszna
kawa lub odpoczynek i odprężenie przy deserze. W Cafe
Bar dbamy o to, by każdy mógł z tego skorzystać i z odpowiednim nastawieniem kontynuować swoją pracę lub
naukę.
Jeśli zależy Ci na smaku, wygodzie i przyjaznym
klimacie, to koniecznie odwiedź nasze punkty gastronomiczne! Wszelkie informacje dotyczące gastronomi można
znaleźć na stronie zak.olsztyn.pl
Rekrutacja
Każdego roku w czerwcu rozpoczyna się rekrutacja do
akademików. Odbywa się całkowicie on-line poprzez elektroniczny system zakwaterowania znajdujący się na stronie
Fundacji ŻAK. Nasi pracownicy chętnie pomagają podczas
każdego etapu kwaterowania osobom, które pierwszy
raz planują zamieszkać w akademikach. Staramy się, aby
atmosfera była wówczas szczególnie przyjazna i komfortowa.
Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do akademików można znaleźć na stronie zak.olsztyn.pl

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 za granicą 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 (140 umów naukowo-badawczych) oraz uczestnictwo Uczelni w europejskich
programach edukacyjnych, np.: Erasmus+ (230 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 2021-2027.
W roku akademickim 2020/2021 do uczelni i firm europejskich (Austria, Belgia, Czechy, Cypr, Holandia, Malta,
Francja, Włochy, Turcja, Słowenia, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania, Litwa, Irlandia, Szwecja) wyjechało na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+
136 studentów. W celu zapewnienia sprawnej organizacji
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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 361 cudzoziemców kontynuując
naukę, m.in. na następujących kierunkach: lekarski, informatyka, administracja, prawo, filologia rosyjska, ekonomia,
zarządzanie, weterynaria, historia, dziennikarstwo, inżynieria środowiska, gastronomia, edukacja artystyczna, pedagogika, rolnictwo, politologia. Pochodzą m.in. ze: Szwecji,
Niemiec, Ukrainy, Białorusi, Stanów Zjednoczonych, Litwy,
Hiszpanii, Izraela, Indii, Rosji, Iraku, Jordanii, Nigerii.
Studentom oraz doktorantom, którzy planują karierę
naukową mamy do zaproponowania uczestnictwo w programach stypendialnych oferowanych przez Niemiecką
Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD), Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta oraz Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).
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
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system mobilności studentów

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. 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
rocznych lub semestralnych studiów, a także studiowania
wybranych przedmiotów w oparciu o istniejący program
studiów w danej uczelni. Studia w ramach programu
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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 studentom 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: agnieszka.jakimiuk@uwm.edu.pl
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Kultura Studencka
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 Studenckiego 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
i festiwali o tej tematyce. Ideę poznawania przyrody oraz
czynnego wypoczynku realizują kluby akademickie: Yacht
Klub UWM, Akademicki Klub Żeglarski „Szkwał”, Akademicki Klub Płetwonurków „Skorpena” (znany z organizacji
corocznego ogólnopolskiego spływu Łyną), jak również
Uniwersytecka Drużyna Quidditcha „HoneyBadgers”, popularyzująca grę znaną z książek o Harrym Potterze. Chętnych do pracy w studenckim środowisku artystycznym
zaprasza istniejący od 50 lat Zespół Pieśni i Tańca UWM
„Kortowo”, grupy teatralne „Kloszart” i „Cezar”, Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Artemis” oraz Orkiestra Akademicka
UWM. Amatorów fotografii zrzesza działająca od ponad
pięciu dekad Studencka Agencja Fotograficzna „Jamnik”.
Na poszukujących odskoczni od szarej codzienności cze-
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ka Akademicki Klub Miłośników Fantastyki „Olifant”. Dla
osób uzdolnionych wokalnie, które śpiewają na co dzień
lub dopiero zaczynają przygodę z muzyką powstało Studio Wokalne – miejsce dla każdego, kto łączy pasję śpiewania solo z pasją do współtworzenia harmonii z innymi.
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.
Akademicki Klub Łuczników
Patryk Gałecki, absolwent, Technologia Żywności
i Żywienia Człowieka, Wydział Nauki o Żywności
Z łucznictwem spotkałem się przypadkowo, kilka lat temu
natknąłem się na artykuł o rosnącej popularności tego
sportu, co spowodowało, że zacząłem szukać informacji na
ten temat.
Po wielu próbach
samodzielnej nauki
niewiele udało mi się
osiągnąć, tkwiłem
w martwym punkcie. Jednak zapał nie
zgasł, idąc na studia
szukałem dla siebie
zajęcia dodatkowego, miejsca, gdzie
poznam ciekawych

ludzi. Drużyn sportowych w Kortowie jest wiele, podobnie
jak studenckich stowarzyszeń, jednak łucznictwem zajmuje się tylko jeden - Akademicki Klub Łuczniczy działający
przy Akademickim Centrum Kultury przyjął mnie z otwartymi ramionami. Ze zdziwieniem odkryłem, jak wielu jest
miłośników łucznictwa w Olsztynie. W klubie poznałem
wiele nowych technik strzeleckich, zasad zawodniczych
i bezpieczeństwa, co zdecydowanie ułatwił specjalistyczny
sprzęt klubu oraz strzelnica. Agenda, oprócz sportowych
doznań, oferuje także tradycyjne podejście do łucznictwa,
oparte na strzelectwie historycznym, co zdecydowanie
poszerza horyzonty łuczników. Uczestnictwo w Akademickim Klubie Łuczniczym daje mi wiele, od bardzo potrzebnej socjalizacji, poprzez rozwój pasji do wzmocnienia
formy fizycznej, a także pozyskania doświadczenia i nowej
wiedzy o sporcie i jego historii.
Teatr Kloszart
Karolina Obrębska, absolwentka, Informatyka
Ogólna, Wydział Matematyki i Informatyki
Można powiedzieć, że od zawsze coś ciągnęło mnie
w artystyczną stronę. Dzięki temu na drugim roku studiów
wzięłam udział w naborze do teatru studenckiego Kloszart,
działającego przy Akademickim Centrum Kultury. Bez żadnego doświadczenia czy przygotowania. Przyznaję, że nie
bez powodu to tam się skierowałam. Zdarzyło mi się kilka
razy być w teatrze jako widz i wizualizować sobie, jak to
by było znaleźć się na scenie. Dostałam się i rozpoczęłam
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przygotowania do pierwszego spektaklu pt. „8 Kobiet”.
Wystąpienie w nim było dla mnie czymś niesamowitym.
Nie spodziewałam się jednak, że z jeszcze większym rozrzewnieniem będę wspominać nie same występy, a próby
i przygotowania.
Kloszart jest zdecydowanie miejscem otwartym na
ludzi. Im bardziej człowiek zaczyna się angażować w jego
działania, tym większe poczucie przynależności do jego
artystycznej rodziny. Szczególnie gdy wspólnymi siłami realizuje się różne projekty.
Tak naprawdę Kloszart tworzą ludzie i to od ich pomysłów i zaangażowania zależy, ile doświadczenia i nowych
umiejętności tu zdobędą. Na początku był to po prostu
teatr. Wystawialiśmy spektakle, wyjeżdżaliśmy z nimi na
festiwale. Z czasem jednak odkrywaliśmy więcej możliwości. Zaczęliśmy robić improwizacje, dzięki którym wystąpiliśmy na jednej scenie z Dawidem Podsiadło, czy Moniką
Brodką podczas olsztyńskiego Green Festiwalu. Na kilku
olsztyńskich budynkach pojawiły się namalowane przez
nas murale. Tworzyliśmy filmy krótkometrażowe czy sesje
zdjęciowe, komentujące otaczającą nas rzeczywistość. Kilka lat temu zaczęliśmy się nawet rozwijać wokalnie i wkraczać w muzyczne rejony. Jedyne co nas wciąż ogranicza
to nasza wyobraźnia. W Kloszarcie łatwo dostrzec, że jeżeli
ma się wystarczająco zapału, to można wyciągnąć rękę po
wiele rzeczy, które wydawały mi się kiedyś nieosiągalne.
Aktualnie, poza graniem w spektaklach czy braniem
udziału w występach improwizowanych, jestem instruktorem, który dzieli się zdobytym doświadczeniem z nowymi
ludźmi przybywającymi do naszej grupy. Gdybym mogła
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cofnąć się w czasie, to pewnie przyszłabym tutaj już na
pierwszym, a nie na drugim roku studiów. Tym bardziej, że
to taki kulturalny świat, który uzależnia. Można powiedzieć,
że w działaniach studenckich nie ma ograniczeń, za to są
możliwości. Szczególnie, że często dołączając do jednej
agendy, ma się nagle kontakt również z innymi. Wzajemne
wspieranie się i wspólne działanie buduje kortowską społeczność artystyczną. Dlatego wydaje mi się, że na UWM
każdy znajdzie miejsce dla siebie. Jak nie w Kloszarcie, to
w innej grupie, która z radością przyjmie nowych rekrutów.
Warto spróbować!
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samorząd studencki UWM

Samorząd Studencki tworzą wszyscy studenci Uniwersytetu. Poprzez swoje organy wydziałowe – zwane Radami
Wydziałowymi Samorządu Studenckiego oraz poprzez organ ogólnouczelniany, czyli Radę Uczelnianą Samorządu
Studenckiego, reprezentuje wszystkich studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. To grupa
młodych ludzi, którzy działają wspólnie, dyskutują, tworzą
coraz to nowe projekty dostosowując się do oczekiwań
studentów i całej społeczności akademickiej.
Ważnym elementem działalności Samorządu Studenckiego jest obrona praw wszystkich studentów i rozwiązywanie problemów z tym związanych. Każdy może się
zgłosić do samorządu poprzez formularze kontaktowy,
przekazać swoje uwagi poprzez cykliczne ankiety dotyczące m.in. jakości nauczania czy po prostu napisać do Samorządu za pośrednictwem Facebooka.
Działalność skierowana jest w szczególności do społeczności akademickiej, Samorząd Studencki nie zapomi-

na jednak o mieszkańcach miasta i regionu. Stara się dbać
o dobre imię uczelni, promować ja i zachęcać przyszłych
studentów do studiowania na jedynym na terenie Warmii
i Mazur Uniwersytecie.
Samorząd Studencki inicjuje i prowadzi szereg przedsięwzięć o charakterze społecznym, naukowym, kulturalnym i rozrywkowym. Są to wydarzenia takie jak juwenalia,
otrzęsiny, koncerty, konkursy oraz akcje charytatywne.
Organy Samorządu Studenckiego są głosem wszystkich studentów Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego
w Olsztynie. Podczas rozmów z władzami uczelni, miasta,
regionu oraz na arenie ogólnopolskiej, zawsze dba o dobro
i interes studentów.
Więcej informacji na:
http://russ.uwm.edu.pl
https://www.facebook.com/RUSSUWM
http://www.instagram.com/samorzad_uwm

Studencki Obóz Adaptacyjny „Adapciak UWM”

Po raz kolejny nabraliśmy wiatru w żagle i pojechaliśmy na
Adapciaka. Teraz Twoja kolej!
Przygodę na Adapciaku zaczniesz w Kortowie, najpiękniejszym kampusie w Polsce. W sposób aktywny i w duchu
studenckim poznasz uczelnię, najciekawsze miejsca miasteczka akademickiego oraz urocze zakątki Olsztyna. Później wyruszysz na Mazury! Na pokładach jachtów czeka na
Ciebie mnóstwo atrakcji oraz nowe znajomości, które pozwolą wejść z przytupem w studenckie życie! Będą towarzyszyć Ci również doświadczeni studenci, którzy z przyjemnością opowiedzą o urokach studenckiego życia. Czy
trzeba mieć doświadczenie w żeglarstwie, żeby pojechać?
Nie – wyjazd dostosowany jest również do całkowicie początkujących żeglarzy. Na pierwszym miejscu stawiamy na
bezpieczeństwo. Z pewnością może być to idealny początek studenckiej przygody dla każdego!
Tak uczestnicy podsumowują wyjazd:
Adapciak to najlepsza forma rozpoczęcia studenckiego
życia. Mój wyjazd do dzisiaj siedzi mi w głowie i na samo
wspomnienie o nim od razu się uśmiecham. Poznałam
Kortowo – miasteczko akademickie, w którym obecnie już
mieszkam oraz wspaniałych ludzi, którzy teraz są moimi
przyjaciółmi. Wspólna integracja, poszerzanie horyzontów,
zabawa. Te wszystkie określenia idealnie opisują Adapciaka. Jeśli tylko miałabym możliwość, to od razu bym zapisała się jeszcze raz! Tego po prostu nie możesz przegapić!
– Maja Hartung, studentka UWM
Podjęcie decyzji, żeby pojechać na Adapciak 2019
przed rozpoczęciem moich studiów, to był absolutny strzał
w dziesiątkę! Kiedy wracam myślami do obozu, przed

oczami mam wspaniałych ludzi, których nie udałoby mi się
poznać, gdybym się nie zdecydował pojechać! Czuję również tę cudowną atmosferę, która towarzyszyła każdemu
dniu wyjazdu i za którą tak bardzo mi teraz tęskno. Adapciak pozwolił mi zdecydowanie lepiej poznać Olsztyn oraz
nauczył mnie jak być dobrym studentem, co okazało się
niesamowicie pomocne w trakcie studiowania. Rejsy po
Mazurskich jeziorach sprawiły, że zakochałem się w okolicach naszego Uniwersytetu. Bardzo mocno polecam każdemu ten wyjazd. Wspomnienia zostaną z wami na bardzo
długo i z pewnością będą bardzo ciepłe! – Dorian Zielonka,
student UWM
Więcej informacji na:
https://russ.uwm.edu.pl/adapciak/
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KORTOWIADA – najlepsze juwenalia w Polsce

Kortowiada to kilkudniowy festiwal studencki, nierozerwalnie połączony z historią olsztyńskiego kampusu i przyciągający do Kortowa osoby z całej Polski.
Siłą juwenaliów UWM jest muzyka. Na kortowskiej scenie głównej koncerty zagrało dotąd około 300 artystów,
reprezentujących najróżniejsze gatunki muzyczne i… generacje. Przykładem niech będzie fakt, że Kortowo gościło
i Matę, i Krzysztofa Krawczyka.
Kortowiada jest także wielkim świętem kultury studenckiej. Koncertom towarzyszą wydarzenia kulturalne, sportowe i rozrywkowe, które służą integracji społeczności akademickiej. Parada Wydziałów, rywalizacja akademików czy
różne zmagania sportowe są doskonale rozpoznawalnymi
elementami Kortowiady.
Juwenalia, pozostając wierne tradycjom akademickim,
wychodzą naprzeciw wyzwaniom współczesności. Korto-

wiada 2022 organizowana jest pod hasłem „Green Camp”,
przypominającym o ochronie potencjału przyrodniczego
naszego miasteczka akademickiego. Cechą charakterystyczną tegorocznego wydarzenia jest także wydłużenie
czasu trwania tzw. „cichych imprez”. W odpowiedzi na zainteresowanie uczestników, funkcjonowanie namiotu Silent
Party zaplanowano na cztery dni.
Głównym organizatorem juwenaliów jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM w Olsztynie, wspierana przez Fundację Samorządu Studentów UWM.
Więcej informacji na:
http://kortowiada.pl/
https://www.facebook.com/kortowiadafestiwal
http://www.instagram.com/kortowiada

koła naukowe

Rada Kół Naukowych Uniwersytetu
Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
W Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie działa 287 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 piętnastu wydziałów, Szkoły Zdrowia Publicznego oraz
Filii w Ełku. 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
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naukowe działające w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie jest coroczne Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, które budzi zainteresowanie wśród
młodych naukowców z całej Polski.
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co po studiach?

Ośrodek Kariery

yy
yy
yy
yy
yy
yy

Ośrodek Kariery (OK) prowadzi działalność edukacyjną,
doradczą i informacyjną dla studentów, absolwentów i pracowników UWM na rzecz ich rozwoju zawodowego i osobistego. Działalność Ośrodka Kariery jako centrum 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 Ośrodka Kariery:
yy poradnictwo zawodowe,
yy poradnictwo z zakresu przedsiębiorczości,
yy diagnoza kompetencji i zarządzanie talentami,
yy coaching kariery,

yy

yy
yy
yy

konsultacje psychologiczne w obszarze m.in. procesu
studiowania,
szkolenia i warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i zawodowe,
organizacja i prowadzenie szkoleń przygotowujących
studentów do płynnego wyjścia na rynek pracy,
udzielanie informacji o ofertach praktyk, staży oraz
ofertach pracy,
prowadzenie i rozbudowa bazy studentów objętych
wsparciem,
nawiązywanie i utrzymywanie długofalowych relacji
z pracodawcami,
współpraca z pracodawcami (realizacja projektów rekrutacyjnych, organizacja spotkań, prezentacji firm na
Uczelni itp.),
tworzenie i weryfikacja bazy danych o pracodawcach pozyskiwanie ofert staży, praktyk, ofert pracy,
prowadzenie dystrybucji poradników firm współpracujących,
organizacja Targów Pracy, Otwartych Drzwi w Akademickim Ośrodku Kariery, eventów branżowych.
Zapraszamy do współpracy!

Zadania i usługi świadczone przez Ośrodek Kariery UWM
realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę. Doradcy
Ośrodka 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 selek-
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cji oraz specjaliści z zakresu kształtowania postaw przedsiębiorczych. Ośrodek Kariery prowadzi badania losów zawodowych absolwentów oraz badania opinii pracodawców
o absolwentach Uniwersytetu.
Ośrodek Kariery odpowiada za realizację zadań związanych z inicjowaniem i rekomendacją założeń mających
na celu, wypracowanie i wdrożenie ciągłych i powtarzalnych procesów wspierających ujednolicenie standardów
systemu oceny jakości kształcenia, w oparciu o analizę
oferty kształcenia oraz monitoring potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, a także aktywizację i promocję zawodową studentów i absolwentów.
Co mówią o nas studenci i absolwenci
Podczas spotkań dowiecie się naprawdę wiele nt. poszukiwania pracy, etyki zawodowej, sztuki autoprezentacji, uwypuklania naszych mocnych stron oraz szlifowania tych słabszych, a także budowania relacji. To kilka przykładów, które
były dla mnie niezwykle ważne, aby świadomie i z przyjemnością podjąć w niedalekiej przyszłości pracę.
Bardzo dziękuję wszystkim Profesjonalistkom, które pracują w Ośrodku Kariery oraz dają cząstkę własnego doświadczenia, aby nasza praca mogła być prawdziwą przygodą.
Oskar G. – student bezpieczeństwa wewnętrznego
Świetny pierwszy kroku ku karierze zawodowej w bardzo
przyjaznej atmosferze. Polecam!
Kasia Ch. – studentka / absolwentka ekonomii

Polecam, miła atmosfera i to wszystko dla nas. Warto poświęcić czas na własny rozwój i poznanie samego siebie.
Marta Sz. – studentka/ absolwentka turystyki i rekreacji
Super atmosfera i wspaniałe, pomocne, pełne energii
dziewczyny, które znają odpowiedz na wszystko!
Paulina D. – studentka / absolwentka dziennikarstwa
Kontakt
Ośrodek Kariery
ul. R. Prawocheńskiego 9 i 13
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 Paweł Wysocki
Prorektor ds. Kształcenia
Studia podyplomowe stanowią doskonałe rozwiązanie dla
Tych, którym zależy na pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu
umiejętności zawodowych, zyskaniu nowych kwalifikacji czy
rozwinięciu zainteresowań.
Szeroka oferta zakresów studiów prowadzonych w Uniwersytecie daje szansę na zdobycie i doskonalenie kompetencji w wielu dziedzinach życia gospodarczego, a także w tych
obszarach wiedzy, które wiążą się z szeroko pojętymi relacjami społecznymi. Podczas przygotowywania programów

uwzględniane są zarówno potrzeby współczesnego rynku
pracy, jak i oczekiwania kandydatów.
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.
Większość zakresów studiów podyplomowych realizowanych
jest w cyklach dwusemestralnych, natomiast kursy i inne formy kształcenia prowadzone są w wymiarze od kilku godzin
do dwóch semestrów. W ofercie Uniwersytetu znajdują się
również formy kształcenia, które można realizować częściowo
lub w całości online.
Proponowane przez Naszą Uczelnię plany zajęć zostały
opracowane w sposób uwzględniający znaczącą liczbę ćwiczeń rozwijających konkretne umiejętności, liczne spotkania
z ekspertami, a także elastyczność zjazdów. Głęboko wierzymy, że rola wykładowcy polega nie tylko na przekazywaniu
wiedzy, ale także na wspieraniu w działalności naukowej i zawodowej.
Ważne są również relacje, które budujemy na zaufaniu
i zrozumieniu oraz w oparciu o nowoczesne podejście do procesu kształcenia.
Zachęcam wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z proponowaną przez Uczelnię ofertą doskonalenia
zawodowego. Dodatkowe kwalifikacje to szansa na lepszą
pracę, awans, a także na odkrycie i rozwijanie uzdolnień i talentów.
Zainwestuj w wiedzę i przyszłość.
Spełniaj marzenia o przyszłości.
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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 około 50 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.
W ofercie znajdują się m.in. studia z zakresu: produkcji pasz przemysłowych i doradztwa żywieniowego; odnawialnych źródeł energii;
rolnictwa ekologicznego; ichtiologii
i akwakultury; hortiterapii; zaawansowanych metod analizy i eksploracji danych; bezpieczeństwa i higieny
pracy z elementami ergonomii; matematyki; zaawansowanych metod
analizy danych i Data Mining w biznesie; prawa pracy; ochrony danych
osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostkach sektora publicznego; wyceny nieruchomości.
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:
Uniwersyteckie Centrum Wsparcia
Ośrodek Analiz Edukacyjnych i Rynkowych
tel. 89 523 33 60
e-mail: joanna.podgrodna@uwm.edu.pl
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co po studiach podyplomowych?

Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest jednostką realizującą dwusemestralny program 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
do pełnienia 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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Kształcenie w szkole doktorskiej UWM w Olsztynie
umożliwia doktorantom zdobywanie umiejętności, które
będą im potrzebne zarówno podczas badań jak i w dalszej
karierze naukowej po obronie pracy doktorskiej.

Prof. dr hab. Paweł Brzuzan
Dyrektor Szkoły Doktorskiej
UWM w Olsztynie

Czy masz tytuł magistra lub już wybitne osiągnięcia naukowe i chcesz dalej rozwijać swoje zainteresowania badawcze? Czy lubisz urozmaiconą pracę
z szansą prowadzenia badań i nauczania?
Jeżeli czujesz, że jesteś gotowy na doktorat, myślę,
że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie to
naprawdę dobre miejsce dla Ciebie!
Doktorat daje możliwość pracy w środowisku akademickim i prowadzenia intrygujących badań w dziedzinie,
która Ciebie interesuje. Co więcej, jako uczestnik szkoły
doktorskiej otrzymasz stypendium.

Jak mija dzień pracy doktoranta?
Jako doktoranci będziecie pracować w środowisku
zaangażowanych pracowników naukowych. Stopniowo
przyzwyczaicie się do nowych warunków (życia wśród
naukowców ), poznacie świat Uniwersytetu z drugiej
strony. Będziecie mogli decydować o swoim harmonogramie pracy, o ile nie będziecie uczestniczyć w kursach
doktoranckich, nauczaniu, konferencjach lub zadaniach
w projekcie. Będziecie mogli wyjechać za granicę na staże
badawcze, wziąć udział w krajowych i międzynarodowych
konferencjach, gdzie spotkacie zapalonych badaczy z Waszych dziedzin.
Zmotywowani? Umiejętności, które pomogą Wam
się rozwijać.
Aby odnieść sukces jako doktoranci, musicie być zorganizowani i podejmować inicjatywy, zobaczyć i docenić
wartość pracy zespołowej. To są Wasze mega atuty .
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szkoła doktorska

Stypendium doktoranckie.
Wszyscy doktoranci otrzymują stypendia: na początku
w wysokości 37% wynagrodzenia profesora (w 2020 r. podstawa ta wynosi 6.410 zł brutto), tj. 2.371,70 zł brutto (ok.
2.104,65 zł netto), a po ocenie śródokresowej – w wysokości 57% wynagrodzenia profesora, tj. 3.653,70 złotych brutto (ok. 3.242,29 zł netto), w sumie maksymalnie przez 4 lata.

(Dotyczy doktorantów nieposiadających stopnia doktora).
Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności będzie mógł otrzymać stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty podstawowej (sprzed
oceny).
Macie prawa.
Jeżeli zostaniecie rodzicami
lub doświadczycie osobistych
trudności w swoim życiu, macie
prawo do wzięcia urlopu. Przysługuje Wam też prawo do przerw
wypoczynkowych.
Obecnie w naszej Szkole Doktorskiej kształci się 94 młodych
naukowców. Są to reprezentanci
siedmiu dziedzin nauki i trzynastu
dyscyplin naukowych! Tak, nasza
szkoła kształci multidyscyplinarnie. Mamy doktorantów reprezentujących tak odległe dziedziny jak
nauki humanistyczne, prawne, jak
również techniczne i medyczne.
A teraz czekamy na Ciebie!
Szczegółowe informacje:
http://szkoladoktorska.uwm.
edu.pl/

rekrutacja

rekrutacja krok po kroku
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1.

2.

3.
4.

5.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Zarejestruj się w systemie IRK – na studia stacjonarne do 8 lipca 2022 r., na studia niestacjonarne
do 21 lipca 2022 r.
Wybierz w systemie IRK rodzaj dokumentu na podstawie którego będziemy kwalifikować Cię na studia:
nowa matura, stara matura, matura zagraniczna, matura EB lub IB, czy zaświadczenie laureata olimpiady.
Wybierz w systemie IRK kierunek studiów.
Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże
dla Ciebie system IRK (WAŻNE! każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat!)
Wgraj skan „STAREJ MATURY” lub MATURY IB, MATURY EB czy zaświadczenia LAUREATA OLIMPIADY
na swoje konto do systemu IRK.
UWAGA!! Kandydaci ze świadectwem „NOWEJ MATURY” do dnia kwalifikacji na studia nie muszą załączać
skanu dokumentu. Wyniki „NOWEJ MATURY” zostaną
pobrane z Krajowego Rejestru Matur (KReM)

6. Regularnie loguj się do systemu IRK – to tam przekazywane będą wszystkie ważne komunikaty związane
z postępowaniem rekrutacyjnym.
7. Sprawdź pierwsze wyniki KWALIFIKACJI NA STUDIA STACJONARNE 14 lipca 2022 r. od godz. 12:00
i STUDIA NIESTACJONARNE 26 lipca 2022 r. od
godz. 12.00.
8. Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się
komunikat „ZAKWALIFIKOWANY NA STUDIA” – do-

starcz/wyślij do 20.07.2022 r. do godz. 15.00 do
Punktu Obsługi Kandydata wymagane dokumenty. Na
kopercie napisz na jaki kierunek składasz dokumenty:
yy Podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane
z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Na
koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach
rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który
kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki” w którym zamieszczone jest
podanie na studia.
yy Xero świadectwa dojrzałości (nowa matura, stara
matura, IB, EB) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika Punktu Obsługi Kandydata.
yy 1 fotografię zgodną z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego, opisaną imieniem i nazwiskiem oraz
nr ID z IRK.
Pamiętaj! liczy się data wpływu na UWM
dokumentów, a nie data wysłania.
9. Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat „LISTA REZERWOWA” – nie rezygnuj – zaloguj się do systemu IRK 22 lipca 2022 r. po godzinie
12:00 – wtedy uzupełniane będą listy zakwalifikowanych na studia stacjonarne. Jeśli wówczas na
Twoim koncie w systemie IRK wyświetli się komunikat
„ZAKWALIFIKOWANY NA STUDIA” – dostarcz do 27
lipca 2022 r. do godz. 15.00 do Punktu Obsługi Kandydata, w/w dokumenty.
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10. Jeśli się udało, to już prawie jesteś studentem! W dniu
29 lipca 2022 r. - studia stacjonarne i w dniu 4 sierpnia
2022 r. - studia niestacjonarne, wyślemy do Ciebie dokumenty potwierdzające przyjęcie na studia.
Jeśli nie - zapoznaj się z ofertą studiów niestacjonarnych lub poczekaj na ofertę dodatkowego –naboru. Informacje o dodatkowym naborze na studia dostępne będą
w połowie sierpnia na stronie http://www.uwm.edu.pl/
kandydaci
Niezłożenie dokumentów w podanym terminie
jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia
studiów na danym kierunku studiów.
Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące
go. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym
koncie rejestracyjnym.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
Punkt Obsługi Kandydata - Rekrutacja UWM,
ul. Oczapowskiego 12b; 10-719 Olsztyn
7.

8.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Zarejestruj się w systemie IRK https://irk.uwm.edu.pl
na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia do
21 lipca 2022 r.
Wybierz w systemie IRK rodzaj dokumentu na podstawie którego będziemy kwalifikować Cię na studia: dyplom inżyniera, dyplom licencjata, dyplom magistra,
dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą.
Wybierz w systemie IRK kierunek studiów.
Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże
dla Ciebie system IRK (WAŻNE! każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat!)
Do 21 lipca 2022 r. dostarcz do Punktu Kandydata
lub zamieść skan na swoim koncie w systemie IRK,
zaświadczenie o ukończeniu studiów co najmniej
pierwszego stopnia wystawione przez macierzysty
dziekanat. Wzór dostępny na stronie http://www.
uwm.edu.pl/kandydaci
Regularnie loguj się do systemu IRK – to tam przekazywane będą wszystkie ważne komunikaty związane
z postępowaniem rekrutacyjnym
Sprawdź wyniki KWALIFIKACJI NA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 26
lipca 2022 r. od godz. 12.00
Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się
komunikat „ZAKWALIFIKOWANY NA STUDIA” – dostarcz/wyślij do Punktu Obsługi Kandydata do 2 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 wymagane dokumenty.
Na kopercie napisz na jaki kierunek składasz dokumenty:

rekrutacja krok po kroku
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Podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane
z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Na
koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach
rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który
kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki” w którym zamieszczone jest
podanie na studia.
yy Kopię (XERO) dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)*
yy Oryginał zaświadczenia o wyniku studiów. (O ile na
wcześniejszym etapie nie został już złożony).
yy 1 fotografię wymiarach 35 x 45m, na jasnym tle,
zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie
imieniem i nazwiskiem oraz Nr ID z systemu IRK
*Osoby, które do momentu potwierdzenia zamiaru
studiowania nie otrzymały dyplomu ukończenia studiów
wyższych powinny złożyć oświadczenie o dostarczeniu
tego dokumentu do Dziekanatu do 30 września 2022 r.
yy

Pamiętaj!!! decyduje data wpływu do Uniwersytetu
Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie
nie data wysyłki.
9. Jeśli się udało, to już prawie jesteś studentem!
W dniu 4 sierpnia 2022 r. wyślemy do Ciebie dokumenty potwierdzające przyjęcie na studia.
Jeśli nie – zapoznaj się z ofertą dodatkowego naboru.
Informacje o dodatkowym naborze na studia dostępne

będą w połowie sierpnia na stronie http://www.uwm.
edu.pl/kandydaci
Niezłożenie dokumentów w podanym terminie
jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia
studiów na danym kierunku studiów.
Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące
go. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym
koncie rejestracyjnym.
Punkt Obsługi Kandydata - Rekrutacja UWM,
ul. Oczapowskiego 12b; 10-719 Olsztyn

podstawowe informacje
o rekrutacji 2022
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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 językach obcych (z wyłączeniem kierunku lekarskiego oraz
kierunku weterynaria)

25.04. – 08.07.2022 r.
do godziny 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

07.06. – 08.07.2022 r.
do godziny 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 08.07.2022 r.*

4.

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

20.06. – 08.07.2022 r.
do godz. 15:00

5.

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

11.07.2022 r.
godz. 9:00

6.

Ocena predyspozycji na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

12-13.07.2022 r.

7.

Ocena predyspozycji na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

12-13.07.2022 r.

8.

Ocena predyspozycji na kierunku logopedia

12-13.07.2022 r.

9.

Ocena predyspozycji na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

12-13.07.2022 r.

10.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

14.07.2022 r.
godz. 12:00

11.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 20.07.2022 r.
do godz. 15:00 **

12.

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

22.07.2022 r.
godz. 12:00

13.

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

do 27.07.2022 r.
do godz. 15:00 **

14.

Ogłoszenie wyników naboru

29.07.2022 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

44

podstawowe informacje
o rekrutacji 2022
2. 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 językach obcych (z wyłączeniem kierunku inżynieria
środowiska oraz kierunku geodezja i kartografia)

25.04. – 21.07.2022 r.
do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

07.06. – 21.07.2022 r.
do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 21.07.2022 r.*

4.

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

20.06. – 21.07.2022 r.
do godz. 15:00

5.

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

22.07.2022 r.
godz. 9.00

6.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych
uzyskany za granicą

22.07.2022 r.
godz. 9.00

7.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

26.07.2022 r.
godz. 12:00

8.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 02.08.2022 r.
do godz. 15:00 **

9.

Ogłoszenie wyników naboru studia

04.08.2022 r.

10.

Termin wniesienia opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów niestacjonarnych

do 05.09.2022 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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II. PUNKT PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW
(dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
Olsztyn-Kortowo, Biblioteka Uniwersytecka, ul. M. Oczapowskiego 12B
Punkt przyjmowania dokumentów czynny od poniedziałku do piątku 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 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 w okresie przyjmowania dokumentów
IV. INFORMACJE O KIERUNKACH STUDIÓW PROWADZONYCH NA WYDZIALE
Dziekanat Szkoły Zdrowia Publicznego
Dziekanat Wydziału Bioinżynierii Zwierząt
Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii
Dziekanat Wydziału Geoinżynierii
Dziekanat Wydziału Humanistycznego
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 Nauki o Żywności
Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji
Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa
Dziekanat Wydziału Sztuki
Dziekanat Wydziału Teologii
Sekretariat Filii w Ełku

89 523 44 24, 524 61 14
89 523 34 05, 523 36 40
89 523 44 48, 523 41 48
89 523 39 77, 523 37 75
89 524 63 07, 524 63 52
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 34 01, 523 49 83
89 524 64 25, 524 65 71
89 523 33 16, 523 34 31
89 524 52 25, 524 62 15
89 523 89 46, 523 91 20
87 621 60 76, 621 07 07
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podstawowe informacje
o rekrutacji 2022
V. TERMIN URUCHOMIENIA INTERNETOWEJ
REJESTRACJI KANDYDATÓW
–– dla studiów prowadzonych w języku polskim – 7 czerwca 2022 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
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 przez 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,

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 tzw. „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 tzw.
„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 oceny,

47

4.	

5.	

6.	

7.	

8.	

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 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-
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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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 265, ze zm.), tj. w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1552, ze zm.), 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.
17.	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.

49

Zasady Rejestracji Kandydatów na studia w roku akademickim 2022/2023
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
na studia”, kandydat zobowiązany jest potwierdzić zamiar
podjęcia studiów.
Aby tego dokonać należy dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej (przesyłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście) wymagane dokumenty:
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 na język polski,
3) fotografii o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle,
zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisaną na odwrocie
imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem
IRK ID,
4) Kandydaci zakwalifikowani na studia realizowane
w językach obcych zobowiązani do dostarczenia
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dodatkowo potwierdzenia 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.
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 45mm, na jasnym tle,
zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisaną na odwrocie
imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem
IRK ID,
4) Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego
stopnia realizowane w językach obcych zobowiązani do dostarczenia dodatkowo potwierdzenia
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.
(WAŻNE! Kserokopia świadectwa musi być poświadczona za zgodność z oryginałem. Poświadczenia może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata
UWM)
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 niestacjonarne zobowiązany jest do podpisania umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.
Rektor może zdecydować o zmianie trybu składania
dokumentów w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, ogłoszenia zagrożenia epidemicznego
lub epidemii.
Wymagania techniczne IRK
Warunkiem koniecznym jest podłączenie komputera
do Internetu oraz możliwość drukowania lokalnie dokumentów w formacie PDF (np. Acrobat Reader).
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
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dokonanie rejestracji. Można także skorzystać z rejestracji z dowolnego komputera podłączonego do Internetu
z możliwością sporządzenia wydruku.
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
yy „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;
yy „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

yy

yy

yy

yy

zgodności z oryginałem może dokonać Komisja
Rekrutacyjna;
IB MATURA MIĘDZYNARODOWA – dyplom IB
Matury Międzynarodowej lub zaświadczenie o uzyskanych wynikach;
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
yy 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,
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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 2022/2023 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
2021” 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,
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.
„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 egzaminie dojrzałości – ustnym i pisemnym). W konkursie
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(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 studia pierwszego
stopnia na kierunki Budownictwo, Energetyka, Geodezja
i kartografia, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Mechatronika, Zarządzanie i inżynieria produkcji, i są to:
1. Matematyka lub geografia lub informatyka
2. Fizyka**** lub chemia
3. Język obcy nowożytny***
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.
Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury” zobowiązani
są dostarczyć komisji rekrutacyjnej kopię świadectwa
w terminie rejestracji w systemie IRK (do 8 lipca – studia stacjonarne, do 21 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 2022 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).
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) uwierzytelnienie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą
w systemie edukacji państwa będącego stroną
Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r.,
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2)

3)

4)

5)
6)

7)

znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz.
938),
uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku
świadectw wydanych przez państwa, które nie są
stroną Konwencji, o której mowa w pkt. 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,
tłumaczenie na język polski świadectwa oraz uwierzytelnienia, jeżeli zostało sporządzone w języku
obcym,
decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa –
w przypadku prowadzenia takiego postępowania,
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,
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,

8) 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
wskazanych w załączniku 1C do niniejszej uchwały.
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:
1) w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości – zobowiązany
jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego
z dwóch przedmiotów:
a) na kierunkach: architektura krajobrazu, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, bioinżynieria
produkcji żywności, biologia, biotechnologia,
chemia, dietetyka, gastronomia – sztuka kulinarna, ichtiologia i akwakultura, leśnictwo,
mikrobiologia, ochrona środowiska, pielęgniar-
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b)

c)

d)

e)

stwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria (studia w języku polskim),
zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji
i terapii – przedmioty: biologia i (chemia lub
matematyka),
na kierunku lekarskim (studia w języku polskim)
– przedmioty: biologia i (chemia lub fizyka lub
matematyka),
na kierunkach: budownictwo, energetyka,
geodezja i kartografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria środowiska, inżynieria w logistyce, matematyka,
mechanika i budowa maszyn, mechatronika,
zarządzanie i inżynieria produkcji – przedmioty:
matematyka i fizyka,
na kierunkach: administracja, analityka i zarządzanie publiczne, analiza i kreowanie trendów,
bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo
wewnętrzne, doradztwo podatkowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia,
filozofia, historia, kryminologia, lingwistyka w biznesie, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika
specjalna, politologia, praca socjalna, prawo, socjologia, teologia, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo, zarządzanie – przedmioty: geografia
i (historia lub wiedza o społeczeństwie),
na kierunku filologia polska – przedmioty: język
polski i historia,

f ) na kierunkach: filologia angielska, filologia angielska w zakresie nauczania języka – przedmioty: język polski i język angielski,
g) na kierunku filologia germańska – przedmioty:
język polski i język niemiecki,
h) na kierunku filologia rosyjska – przedmioty: język polski i język rosyjski,
i) na kierunku psychologia – przedmioty: język
polski i (matematyka lub biologia lub chemia
lub wiedza o społeczeństwie lub historia),
2) w ramach rekrutacji dwuczęściowej musi przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch
przedmiotów:
a) na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia i język polski,
b) na kierunku edukacja artystyczna w zakresie
sztuk plastycznych – przedmioty: historia i język
polski,
c) na kierunku logopedia – przedmioty biologia
i (historia lub wiedza o społeczeństwie),
d) na kierunku produkcja muzyczna i realizacja
dźwięku – przedmioty matematyka lub fizyka
oraz geografia lub chemia,
oraz do oceny predyspozycji kandydata.
5.	 Egzaminy oceniane są w skali 1-6.
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.
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7.	 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.
Egzamin może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych, w sposób zapewniający kontrolę przebiegu egzaminu oraz samodzielność pracy kandydata.
W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się
osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna
w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej
może, na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.
Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających
świadectwo maturalne uzyskane za granicą, odbędą
się dnia 11 lipca 2022 r. (studia stacjonarne) oraz 22
lipca 2022 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).
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 danego kierunku jest posiadanie dyplomu
ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku, którego zakres obejmuje
kształcenie nauczycieli jest posiadanie uprawień nauczycielskich.
Dziekan lub dyrektor szkoły/filii określa wykaz kierunków studiów, których absolwenci mogą ubiegać się
o przyjęcie na studia na danym kierunku w Uniwersytecie.
Wykaz ten uwzględnia kierunki, których program studiów
zrealizowany przed kandydata, potwierdzony dyplomem
będącym podstawą do przyjęcia na studia, zawiera efekty
uczenia się zgodne z efektami uczenia się oczekiwanymi
od kandydatów na studia na danym kierunku.
Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego
stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez
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wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby
miejsc.
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

Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej zaświadczenie o wyniku studiów w terminie rejestracji w systemie IRK (do
21 lipca 2022 r. – studia stacjonarne oraz do 21 lipca
2022 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 2022/2023
Studia stacjonarne
Stopień kształcenia i czas trwania studiów
I
KIERUNEK ADMINISTRACJA – PROFIL A
A
Studia pierwszego stopnia – licencjackie

Zakres kształcenia

II

Administracja
Administracja
Studia drugiego stopnia
4 sem. Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym
Administracja skarbowa
KIERUNEK ANALITYKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

III
A
B
IV
A
B
V

KIERUNEK ANALIZA I KREOWANIE TRENDÓW – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem. Analiza i kreowanie trendów
Studia drugiego stopnia
4 sem. Analiza i kreowanie trendów
KIERUNEK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem. Architektura krajobrazu
Studia drugiego stopnia
3 sem. Kształtowanie i ochrona krajobrazu
KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI – PROFIL A

B

6 sem.

6 sem.

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

VI
A

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem. Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
Studia drugiego stopnia
4 sem.
Bezpieczeństwo regionalne i lokalne
KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – PROFIL P
Studia pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem. Bezpieczeństwo wewnętrzne
Studia drugiego stopnia
4 sem. Bezpieczeństwo wewnętrzne
KIERUNEK BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI – PROFIL A
Gospodarka żywnościowa
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem. Kształtowanie jakości i bezpieczeństwo w produkcji
żywności

VII
A
B
VIII
A

7 sem.

Analityka i zarządzenie publiczne

A

B

Wydział administrujący

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Prawa i Administracji
tel. 89 524-64-25

Nauk Społecznych
tel. 89 524-62-64
89 524-62-71
Humanistyczny
tel. 89 524-63-07
Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 89 523-33-16
Nauki o Żywności
tel. 89 523-49-83
89 523-37-10
89 523-34-01
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

Zakres kształcenia

6 sem.

B

Studia drugiego stopnia

X
A

KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

XI
A

KIERUNEK BUDOWNICTWO – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

XII

KIERUNEK CHEMIA – PROFIL P

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

XIII

4 sem.

Biologia stosowana
Biologia stosowana (oferta w języku angielskim)
Nauczanie biologii
Biologia molekularna
Ekspertyzy przyrodnicze
Nauczanie biologii

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

Geoinżynierii
tel. 89 523-39-77

6 sem.

Analityka i diagnostyka chemiczna
Chemia stosowana

Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 89 523-33-16

KIERUNEK DIETETYKA – PROFIL P

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Dietetyka

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Dietetyka

XIV
A
XV
A
B
XVI
A
B

Wydział administrujący

Szkoła Zdrowia
Publicznego
tel. 89 523-44-24

KIERUNEK DORADZTWO PODATKOWE – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Doradztwo podatkowe

KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – PROFIL A
Dokumentalistyka medialna
Studia pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Nowe media
Komunikacja wizerunkowa
Studia drugiego stopnia
4 sem.
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Edukacja muzyczna szkolna
Studia drugiego stopnia
4 sem.
Muzyka estradowa

Prawa i Administracji
tel. 89 524-64-25

Humanistyczny
tel. 89 524-63-07

Sztuki
tel. 89 527-20-35
89 524-52-25
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Zakres kształcenia
XVII
KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH – PROFIL A
A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

6 sem.

Ekonomia

4 sem

Ekonomia menedżerska i doradztwo biznesowe
E-handel i usługi
Finanse, bankowość i ubezpieczenia

7 sem.

Energetyka

XVIII
A
B
XIX
A
XX
A
B
XXI
A
B
XXII
A
B
XXIII
A
B
XXIV
A
B
XXV
A
B
XXVI

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

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

Nauk Ekonomicznych
tel. 89 523-47-57

KIERUNEK ENERGETYKA – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

KIERUNEK FILOLOGIA ANGIELSKA – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem. Filologia angielska
Studia drugiego stopnia
4 sem. Filologia angielska
KIERUNEK FILOLOGIA ANGIELSKA W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem. Filologia angielska w zakresie nauczania języka
Studia drugiego stopnia
4 sem. Filologia angielska w zakresie nauczania języka
KIERUNEK FILOLOGIA GERMAŃSKA – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem. Filologia germańska
Studia drugiego stopnia
4 sem. Filologia germańska
KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA – PROFIL A
Nauczanie języka polskiego
Studia pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Wiedza o kulturze
Edytorstwo tekstów
Studia drugiego stopnia
4 sem.
Nauczanie języka polskiego
KIERUNEK FILOLOGIA ROSYJSKA – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem. Filologia rosyjska
Studia drugiego stopnia
4 sem. Filologia rosyjska
KIERUNEK FILOZOFIA – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem. Filozofia
Studia drugiego stopnia
4 sem. Interakcje społeczne i kooperacja
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

Nauk Technicznych
tel. 89 523-36-23
Humanistyczny
tel. 89 524-63-07
Humanistyczny
tel. 89 524-63-07
Humanistyczny
tel. 89 524-63-07

Humanistyczny
tel. 89 524-63-07

Humanistyczny
tel. 89 524-63-07
Humanistyczny
tel. 89 524-63-07
Nauki o Żywności
tel. 89 523-49-83,
523-37-10
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XXVII
A
B
XXVIII
A
XXIX
A
B
XXX
A
B
XXXI

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie
Studia drugiego stopnia

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

XXXII

KIERUNEK INFORMATYKA – PROFIL A

XXXIII
B
XXXIV
B

7 sem.
3 sem.

Geodezja i geoinformatyka
Geodezja i szacowanie nieruchomości
Geodezja i geoinformatyka (oferta w języku angielskim)
Geodezja i technologie informatyczne
Gospodarka nieruchomościami

Geoinżynierii
tel. 89 523-39-77

7 sem.

Zdalne systemy pomiarowe

Geoinżynierii
tel. 89 523-39-77

KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA – PROFIL A
Doradztwo na rynku nieruchomości
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Planowanie i inżynieria przestrzenna
Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami
Studia drugiego stopnia
3 sem.
Zarządzanie przestrzenią
KIERUNEK HISTORIA – PROFIL A
Historia
Studia pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną
Studia drugiego stopnia
4 sem.
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie
KIERUNEK ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

B

Wydział administrujący

KIERUNEK GEOINFORMATYKA – PROFIL A

A

A

Zakres kształcenia

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA – PROFIL A

7 sem.

Ichtiologia i akwakultura

Inżynieria systemów informatycznych
Informatyka ogólna
Data Science w praktyce
Data Science w praktyce (oferta w języku angielskim)
Studia drugiego stopnia
3 sem. Projektowanie systemów informatycznych i sieci
komputerowych
Techniki multimedialne
KIERUNEK INTERDYSCYPLINARNE STUDIA STRATEGICZNE – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

Studia drugiego stopnia

Geoinżynierii
tel. 89 523-39-77

Humanistyczny
tel. 89 524-63-07

Bioinżynierii Zwierząt
tel. 89 523-34-05

7 sem.

4 sem.

Interdyscyplinarne studia strategiczne

Matematyki i Informatyki
tel. 89 524-60-33

Humanistyczny
tel. 89 524-63-07

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
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XXXV KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – PROFIL A
A

B

XXXVI

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

Studia drugiego stopnia

7 sem.

3 sem.

Zakres kształcenia
Inżynieria komunalna
Inżynieria środowiskowa (oferta w języku angielskim)
Biotechnologia (oferta w języku angielskim)
Biotechnologia środowiskowa
(oferta w języku angielskim)
Inżynieria sanitarna i wodna
Inżynieria procesowa i ochrona środowiska
(oferta w języku angielskim)

Wydział administrujący

Geoinżynierii
tel. 89 523-39-77

KIERUNEK INŻYNIERIA W LOGISTYCE – PROFIL P

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

XXXVII

KIERUNEK KRYMINOLOGIA – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

7 sem.

Inżynieria w logistyce

6 sem.

Kryminologia

12 sem.

Lekarski
Lekarski (oferta w języku angielskim)

Nauk Technicznych
tel. 89 523-36-23
Prawa i Administracji
tel. 89 524-64-25

XXXVIII KIERUNEK LEKARSKI – PROFIL A
C
XXXIX
A
B
XL
A
B
XLI
A
B
XLII
A
B
XLIII
A
B

Jednolite studia magisterskie

KIERUNEK LEŚNICTWO – PROFIL P
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Studia drugiego stopnia
3 sem.
KIERUNEK LINGWISTYKA W BIZNESIE – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Studia drugiego stopnia
4 sem.
KIERUNEK LOGOPEDIA – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Studia drugiego stopnia
4 sem.
KIERUNEK MATEMATYKA – PROFIL A

Gospodarka leśna
Nowe trendy w leśnictwie

6 sem.

Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 89 523-33-16

Lingwistyka w biznesie
Lingwistyka w biznesie

Humanistyczny
tel. 89 524-63-07

Logopedia
Logopedia

Humanistyczny
tel. 89 524-63-07

Nauczanie matematyki
Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa
Matematyka stosowana
Studia drugiego stopnia
4 sem.
Nauczanie matematyki
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
Studia pierwszego stopnia – licencjackie

Lekarski
tel. 89 524-61-01

Matematyki i Informatyki
tel. 89 524-60-33

Nauk Technicznych
tel. 89 523-36-23
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XLIV KIERUNEK MECHATRONIKA – PROFIL A
A
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie
B
Studia drugiego stopnia
XLV
KIERUNEK MIKROBIOLOGIA – PROFIL A
A
Studia pierwszego stopnia – licencjackie
B
Studia drugiego stopnia
XLVI
KIERUNEK NAUKI O RODZINIE – PROFIL P

Zakres kształcenia
7 sem.
3 sem.

Mechatronika
Mechatronika

Nauk Technicznych
tel. 89 523-36-23

6 sem.
4 sem.

Mikrobiologia
Mikrobiologia

Biologii i Biotechnologii
tel. 89 523-44-48

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

XLVII
A
B
XLVIII
B
XLIX

Coaching i tutoring rodzinny
Mediacja rodzinna
Diagnostyka konfliktów i reintegracja rodziny
Mediacja rodzinna

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.

Kształtowanie środowiska
Gospodarka odpadami
Studia drugiego stopnia
3 sem.
Ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych
KIERUNEK ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – PROFIL A
Studia drugiego stopnia

3 sem.

Odnawialne źródła energii

L
C

Jednolite studia magisterskie

LI

KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA – PROFIL A

B

C

Teologii
tel. 89 523-89-46

Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 89 523-33-16
Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 89 523-33-16

KIERUNEK PEDAGOGIKA – PROFIL A
Doradztwo zawodowe i personalne
Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika szkolna z animacją kulturalną
Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnym
Studia drugiego stopnia
4 sem. Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka
zdolnego
KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – PROFIL A

A

Wydział administrujący

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

Jednolite studia magisterskie

6 sem.

10 sem.

10 sem.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
Pedagogika resocjalizacyjna

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
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LII
KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO – PROFIL P

Zakres kształcenia

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Pielęgniarstwo

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Pielęgniarstwo

LIII
A
B
LIV

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

6 sem.
4 sem.

Politologia
Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Położnictwo

Wydział administrujący
Szkoła Zdrowia
Publicznego
tel. 89 523-44-24
Nauk Społecznych
tel. 89 524-62-88
Szkoła Zdrowia
Publicznego
tel. 89 523-44-24
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LV
KIERUNEK PRACA SOCJALNA – PROFIL A
A
LVI
C
LVII

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

Jednolite studia magisterskie

LVIII

KIERUNEK PSYCHOLOGIA – PROFIL P
Jednolite studia magisterskie

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

LX

KIERUNEK ROLNICTWO – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

LXI
A
LXII

A

B

10 sem.

Prawo

Nauk Społecznych
tel. 89 524-62-97
Prawa i Administracji
tel. 89 524-64-25

6 sem.

Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

10 sem.

Psychologia kliniczna i zdrowia
Psychologia wychowawcza i szkolna

Sztuki
tel. 89 527-20-35
89 524-52-25
Nauk Społecznych
tel. 89 524-62-97

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE – PROFIL P

A

B

Praca socjalna

KIERUNEK PRODUKCJA MUZYCZNA I REALIZACJA DŹWIĘKU – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – licencjackie

LIX

6 sem.

Wydział administrujący

KIERUNEK PRAWO – PROFIL A

A

C

Zakres kształcenia

Studia drugiego stopnia

6 sem.

7 sem.
3 sem.

Ratownictwo medyczne

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

Szkoła Zdrowia
Publicznego
tel. 89 523-44-24

Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 89 523-33-16

KIERUNEK SOCJOLOGIA – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Socjologia

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

Nauk Społecznych
tel. 89 524-62-70

Nauki o Żywności
tel. 89 523-49-83
89 523-37-10
89 523-34-01
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LXIII
KIERUNEK TEOLOGIA PROFIL A
C
Jednolite studia magisterskie
C
LXIV
B
LXV
A
B
LXVI
C
LXVII

Jednolite studia magisterskie

12 sem.
10 sem.

Studia drugiego stopnia

3 sem.

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Studia drugiego stopnia
4 sem.
KIERUNEK WETERYNARIA – PROFIL A
Jednolite studia magisterskie

11 sem.

6 sem.

LXVIII
A

KIERUNEK ZARZĄDZANIE – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

A

Formacja kapłańska
Nauczanie religii
Teologia

Teologii
tel. 89 523-89-46

Zarządzanie procesami w produkcji i usługach

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

Turystyka i rekreacja
Turystyka i rekreacja

Geoinżynierii
tel. 89 523-39-77

Weterynaria

Medycyny
Weterynaryjnej
tel. 89 523-34-40

Weterynaria (oferta w języku angielskim)

WOJSKOZNAWSTWO – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – licencjackie

LXIX

Wydział administrujący

KIERUNEK TOWAROZNAWSTWO – PROFIL A i P

A

B

Zakres kształcenia

Wojskoznawstwo

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

7 sem.

Zarządzanie innowacjami

Humanistyczny
tel. 89 524-63-07

Nauk Ekonomicznych
tel. 89 523-47-57

Nauk Ekonomicznych
tel. 89 523-47-57
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LXX
KIERUNEK ZOOTECHNIKA – PROFIL A i P
A

B
LXXI
A
B

Zakres kształcenia

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 (profil A)
3 sem.
Kształtowanie jakości produktów zwierzęcych
Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe
KIERUNEK ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII – PROFIL P
Studia pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem. Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
Studia drugiego stopnia
4 sem. Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie
(profil A i P)

Wydział administrujący

7 sem.

Bioinżynierii Zwierząt
tel. 89 523-34-05

Bioinżynierii Zwierząt
tel. 89 523-34-05

Filia w Ełku
Stopień kształcenia i czas trwania studiów

Zakres kształcenia

Wydział administrujący

I
A
B
II

KIERUNEK ADMINISTRACJA – PROFIL P
Studia pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem. Administracja
Studia drugiego stopnia
4 sem. Administracja
KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – PROFIL P

Filia w Ełku
tel. 87 621 60 76

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

Filia w Ełku
tel. 87 621 60 76

III

KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – PROFIL P

C

Jednolite studia magisterskie

IV

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO – PROFIL P

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

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

6 sem.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

10 sem.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Filia w Ełku
tel. 87 621 60 76

6 sem.

Pielęgniarstwo

Filia w Ełku
tel. 87 621 60 76

- studia niestacjonarne

oferta kształcenia
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Oferta kształcenia
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2022/2023
Studia niestacjonarne
Forma kształcenia i czas trwania studiów

Zakres kształcenia

I

KIERUNEK ADMINISTRACJA – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

II

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

Wydział administrujący

Administracja
Administracja
Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym

Prawa i Administracji
tel. 89 524-64-26

Administracja skarbowa
6 sem.
4 sem.

Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych

B

Studia drugiego stopnia

III

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – PROFIL P

Bezpieczeństwo regionalne i lokalne

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

IV

KIERUNEK BUDOWNICTWO – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Budownictwo

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

V

KIERUNEK DORADZTWO PODATKOWE – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

Budowle i konstrukcje inżynierskie
Budownictwo energooszczędne

Nauk Społecznych
tel. 89 524-62-88

Prawa i Administracji
tel. 89 524-64-26

Geoinżynierii
tel. 89 523-39-77

Inżynieria drogowa

6 sem.

Doradztwo podatkowe

Ekonomia

VI

KIERUNEK EKONOMIA – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Ekonomia menedżerska i doradztwo biznesowe
E-handel i usługi
Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Prawa i Administracji
tel. 89 524-64-26

Nauk Ekonomicznych
tel. 89 523-44-46
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VII

KIERUNEK ENERGETYKA – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

VIII

Zakres kształcenia

7 sem.

Energetyka

Nauk Technicznych
tel. 89 523-36-23

KIERUNEK FILOLOGIA ANGIELSKA – PROFIL A

B

Studia drugiego stopnia

IX

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

B

Studia drugiego stopnia

X

KIERUNEK INFORMATYKA – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

4 sem.

7 sem.
3 sem.

7 sem.

Filologia angielska

Geodezja i szacowanie nieruchomości
Geodezja inżynieryjna
Gospodarka nieruchomościami

B

Studia drugiego stopnia

XI

KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – PROFIL A

B

Studia drugiego stopnia

XII

KIERUNEK KRYMINOLOGIA – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

XIII

KIERUNEK MECHATRONIKA – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

3 sem.

Humanistyczny
tel. 89 524-63-07

Geoinżynierii
tel. 89 523-39-77

Informatyka ogólna
Inżynieria systemów informatycznych
Data Science w praktyce

XIV

Wydział administrujący

Techniki multimedialne

Matematyki i Informatyki
tel. 89 524-60-33

Projektowanie systemów informatycznych i sieci
komputerowych
Geoinżynierii
tel. 89 523-39-77

4 sem.

Inżynieria sanitarna i wodna

6 sem.

Kryminologia

Prawa i Administracji
tel. 89 524-64-26

7 sem.

Mechatronika

Nauk Technicznych
tel. 89 523-36-23

KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Mechanika i budowa maszyn
Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn
Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie
maszyn

Nauk Technicznych
tel. 89 523-36-23
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XV

Zakres kształcenia

Wydział administrujący

KIERUNEK PEDAGOGIKA – PROFIL A
Doradztwo zawodowe i personalne

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika szkolna z animacją kulturalną
Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnym

B

XVI
C
XVII

C

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią

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

Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka
zdolnego

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 SPECJALNA – PROFIL A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

Nauk Społecznych
tel. 89 524-62-70

Pedagogika resocjalizacyjna
XVIII
A
XIX
C

KIERUNEK PRACA SOCJALNA – PROFIL A
Studia pierwszego stopnia – licencjackie

Praca socjalna

10 sem.

Prawo

Nauk Społecznych
tel. 89 524-62-70

KIERUNEK PRAWO – PROFIL A
Jednolite studia magisterskie

XX

KIERUNEK ROLNICTWO – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

B

6 sem.

Studia drugiego stopnia

7 sem.
3 sem.

Prawa i Administracji
tel. 89 524-64-26

Agrobiznes
Produkcja rolnicza
Ochrona roślin
Zarządzanie produkcją

Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 89 523-34-31
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XXI

Zakres kształcenia

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

7 sem.

Technologia żywności i żywienie człowieka

B

Studia drugiego stopnia

3 sem.

Technologia żywności i żywienie człowieka

XXII

KIERUNEK ZARZĄDZANIE – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Studia drugiego stopnia

4 sem.

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

Zarządzanie
Logistyka

B

Wydział administrujący

KIERUNEK TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA – PROFIL A

Rachunkowość i zarządzanie finansami
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami

Nauk Ekonomicznych
tel. 89 523-44-46

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
XXIII

KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – PROFIL P

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

XXIV

KIERUNEK ZOOTECHNIKA – PROFIL A

A

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

B

Studia drugiego stopnia

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

7 sem.

7 sem.
3 sem.

Zarządzanie innowacjami

Nauk Ekonomicznych
tel. 89 523-44-46

Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla koni i jeździectwo
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe

Bioinżynierii Zwierząt
tel. 89 523-36-40

kryteria kwalifikacji i zasady przyjmowania
kandydatów na studia
UCHWAŁA Nr 106
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2022/2023
(teksy ujednolicony – ze zmianami wprowadzonymi
Uchwałą Nr 152 z dnia 28 stycznia 2022 roku)

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 70 ust. 1 –
5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 478, z późn. zm.)
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ustala warunki, tryb oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok
akademicki 2022/2023.
§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 Rektora,
zgodnie z ofertą kształcenia dla danej formy studiów
(studia stacjonarne i niestacjonarne).
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 tzw. „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.
§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 przez 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
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3)

4)

5)

6)

7)

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 tzw. „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 tzw.
„starej matury”),
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),
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

4.	

5.	

6.	

7.	

magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny,
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.
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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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 265, ze zm.), tj. w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego
w służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1552, ze
zm.), 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 tzw. „nowej matury”

1.	 Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „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 edukacja artystyczna w zakresie sztuk
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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.
3.	 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.
4.	 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

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.
4a.	Na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku
postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji kandydata - test muzyczny obejmujący ocenę
wrażliwości muzycznej (poczucie rytmu, wysokości
dźwięku, głośności, itp.) oraz umiejętności głosowego
odtworzenia fragmentu prostej melodii, a także 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 uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.
5.	 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.
6.	 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
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się zasadę: liczbę % uzyskaną na poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 2.
7.	 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.
8.	 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”
1.	 Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „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.
2.	 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.
3.	 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.
4.	 Na kierunku logopedia postępowanie kwalifikacyjne
obejmuje ocenę predyspozycji kandydata - rozmowę
kwalifikacyjną oceniającą predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy (ocena wymowy i słuchu)
oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na
świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów obję-
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tych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych
w załączniku 2B do niniejszej uchwały. Do konkursu
(rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.
4a.	Na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku
postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji kandydata - test muzyczny obejmujący ocenę
wrażliwości muzycznej (poczucie rytmu, wysokości
dźwięku, głośności, itp.) oraz umiejętności głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii, a także
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.
5.	 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).
6.	 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).
7.	 W przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej
oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwali-

fikacyjnym, do obliczania średniej ocen uwzględnia się
0 (zero) punktów z tego przedmiotu.
8.	 W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany
jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem zapisów ust. 6-7 niniejszego
paragrafu pomnożona przez współczynnik 100,00.
9.	 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 dyplom lub
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zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez
upoważnione organy.
4.	 Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przystąpić do oceny predyspozycji, na kierunkach wskazanych w załączniku 1C do niniejszej uchwały.
§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).
§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).

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) uwierzytelnienie 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) uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku
świadectw wydanych przez państwa, które nie są
stroną Konwencji, o której mowa w pkt. 1),
3) 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,
4) tłumaczenie na język polski świadectwa oraz uwierzytelnienia, jeżeli zostało sporządzone w języku
obcym,
5) decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa –
w przypadku prowadzenia takiego postępowania,
6) zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza
granicami Polski świadectwo uprawnia do ubie-
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gania 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,
7) 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,
8) 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
wskazanych w załączniku 1C do niniejszej uchwały.
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:

1) w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany
jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego
z dwóch przedmiotów:
a) na kierunkach: architektura krajobrazu, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, bioinżynieria
produkcji żywności, biologia, biotechnologia,
chemia, dietetyka, gastronomia - sztuka kulinarna, ichtiologia i akwakultura, leśnictwo, mikrobiologia, ochrona środowiska, pielęgniarstwo,
położnictwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, 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, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria środowiska, inżynieria w logistyce, matematyka,
mechanika i budowa maszyn, mechatronika,
zarządzanie i inżynieria produkcji – przedmioty:
matematyka i fizyka,
d) na kierunkach: administracja, analityka i zarządzanie publiczne, analiza i kreowanie trendów,
bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo
wewnętrzne, doradztwo podatkowe, dzienni-
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karstwo i komunikacja społeczna, ekonomia,
filozofia, historia, kryminologia, lingwistyka
w biznesie, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, politologia, praca socjalna,
prawo, socjologia, 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 kierunkach: filologia angielska, filologia angielska w zakresie nauczania języka – przedmioty: język polski i język angielski,
g) na kierunku filologia germańska – przedmioty:
język polski i język niemiecki,
h) na kierunku filologia rosyjska – przedmioty: język polski i język rosyjski,
i) na kierunku psychologia – przedmioty: język
polski i (matematyka lub biologia lub chemia
lub wiedza o społeczeństwie lub historia),
2) w ramach rekrutacji dwuczęściowej musi przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch
przedmiotów:
a) na kierunku edukacja artystyczna w zakresie
sztuki muzycznej – przedmioty: historia i język
polski,
b) na kierunku edukacja artystyczna w zakresie
sztuk plastycznych – przedmioty: historia i język
polski,

c) na kierunku logopedia – przedmioty biologia
i (historia lub wiedza o społeczeństwie),
d) na kierunku produkcja muzyczna i realizacja
dźwięku – przedmioty matematyka lub fizyka
oraz geografia lub chemia,
oraz do oceny predyspozycji kandydata.
5.	 Egzaminy oceniane są w skali 1-6.
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.
7.	 Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.
8.	 W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia z tokiem
nauczania w języku angielskim egzamin może zostać
przeprowadzony w języku angielskim.
9.	 Egzamin może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych, w sposób zapewniający kontrolę przebiegu egzaminu oraz samodzielność pracy kandydata.
10.	W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się
osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna
w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować inny tryb
przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień
niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku
studiów.
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§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 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

3.	

4.	

1.	

2.	

3.	
4.	

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.
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.
W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów
Uniwersytet zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku studiów. W takim przypadku, na wniosek
kandydata, opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi lub
w ramach tej opłaty kandydat może ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów, na którym pozostały
wolne miejsca.
§ 10
Terminy egzaminów wstępnych, oceny predyspozycji
kandydata oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego określa harmonogram rekrutacji.
Do przeprowadzenia oceny predyspozycji kandydata
uprawnieni są wyznaczeni przez dziekana nauczyciele
akademiccy.
Wyniki oceny predyspozycji kandydata oceniane są
w skali 2-5.
Każdą pracę kandydata przy ocenie predyspozycji oceniają co najmniej dwaj nauczyciele akademiccy, spe-
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5.	
6.	
7.	

1.	

cjaliści z danej dziedziny. Uwagi do pracy zapisywane
są na protokole oceny, który przekazywany jest przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej. 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 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 na język polski,
3) fotografii o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle,

zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisaną na odwrocie
imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem
IRK ID,
4) Kandydaci zakwalifikowani na studia realizowane
w językach obcych zobowiązani do dostarczenia
dodatkowo potwierdzenia 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.
2.	 Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
3.	 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.
4.	 Rektor może zdecydować o zmianie trybu składania
dokumentów w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, ogłoszenia zagrożenia epidemicznego
lub epidemii.
§ 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.
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2.	 Zasady rejestracji kandydatów określa § 2 niniejszej
uchwały z zastrzeżeniem, że wymagane dokumenty
muszą być dostarczone wraz z tłumaczeniem na język
polski lub język angielski.
3.	 Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązani są przedłożyć dodatkowo
następujące dokumenty:
1) świadectwo dojrzałości lub dokument (dyplom)
potwierdzający możliwość podjęcia studiów na
uczelniach wyższych w kraju, w którym wydano
świadectwo dojrzałości (dyplom),
2) uwierzytelnienie 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) uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku
świadectw wydanych przez państwa, które nie są
stroną Konwencji, o której mowa w pkt. 2,
4) 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,
5) 5)tłumaczenie na język polski lub język angielski
świadectwa oraz uwierzytelnienia, jeżeli zostało
sporządzone w języku obcym,

6) decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa –
w przypadku prowadzenia takiego postępowania,
7) 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,
8) 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,
9) 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.
4.	 Zasady rekrutacji na studia:
1) Nabór na studia kandydatów legitymujący się
polskim świadectwem dojrzałości uzyskanym
w systemie „nowej matury” następuje na podstawie
konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych
w części pisemnej egzaminu maturalnego z trzech
przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym:
a) z języka angielskiego – na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub dwujęzycznym, z wyni-
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kiem co najmniej 30%,
b) z biologii – na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, z wynikiem co najmniej 30%,
c) z jednego przedmiotu do wyboru: chemia,
fizyka lub matematyka – na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z wynikiem co najmniej 30%,
z zachowaniem zasady obliczania punktów odpowiednio jak w §3 ust. 5. Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić wyłącznie kandydaci
spełniający kryteria w zakresie wskazanych przedmiotów, tj. przedmiot występuje na świadectwie
dojrzałości.
2) Nabór na studia kandydatów legitymujących się
polskim świadectwem dojrzałości uzyskanym
w systemie „starej matury” – określa § 4, z uwzględnieniem załącznika 2A. Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić wyłącznie kandydaci
spełniający kryteria w zakresie wskazanych przedmiotów, tj. przedmiot występuje na świadectwie
dojrzałości.
3) Nabór na studia 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 2A.
4) Nabór na studia kandydatów legitymujących się
świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą,

następuje na podstawie postepowania dwuetapowego – egzaminu kompetencyjnego ze znajomości
terminologii medycznej w języku angielskim z zakresu biologii oraz do wyboru chemii lub fizyki oraz
konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na
świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (przeliczonych zgodnie z załącznikiem 3 do uchwały), tj.:
a) przedmiot obowiązkowy biologia,
b) dwa przedmioty do wyboru: chemia, matematyka, fizyka, język angielski.
Do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu
kompetencyjnego uzyskali ocenę co najmniej dopuszczającą. Egzamin jest oceniany w skali 1-6. Uzyskana ocena pomnożona jest przez współczynnik
100,00. Ostateczny wynik kwalifikacji stanowi średnia punktów uzyskanych w obydwu etapach.
5) Nabór na studia kandydatów, którzy nie wcześniej
niż w 2018 roku złożyli z wynikiem pozytywnym
test egzaminacyjny MCAT (Medical College Admission Test) następuje na podstawie wyników punktowych egzaminu.
6) Nabór na studia kandydatów, którzy nie wcześniej
niż w 2018 roku złożyli z wynikiem pozytywnym
test egzaminacyjny GAMSAT (The Graduate Medical School Admission Test) następuje na podstawie
wyników punktowych egzaminu.
7) Nabór na studia kandydatów, którzy nie wcześniej
niż w 2018 roku złożyli z wynikiem pozytywnym
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test egzaminacyjny UKCAT (UK Clinical Aptitude
Test) następuje na podstawie wyników punktowych egzaminu.
8) Nabór na studia kandydatów, którzy nie wcześniej
niż w 2018 roku złożyli z wynikiem pozytywnym
test egzaminacyjny NEET (National Eligibility Cum
Entrance Test) następuje na podstawie wyników
punktowych egzaminu.
9) Nabór na studia kandydatów, którzy nie wcześniej
niż 2018 roku złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin wstępny/egzamin kompetencyjny realizowany
przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
następuje na podstawie wyników punktowych egzaminu.
5.	 Terminy egzaminów kompetencyjnych oraz terminy
ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego
określa harmonogram rekrutacji.
6.	 Podstawą kwalifikacji kandydatów jest wynik postępowania rekrutacyjnego wyrażony w punktach % możliwych do uzyskania dla danego kryterium (system
„nowa matura”, system „stara matura”, dyplom IB, dyplom EB, egzaminy kompetencyjne, test MCAT, GAMSAT, UKCAT, NEET, egzaminy wstępne). Na podstawie
wyników Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza
rankingową listę kandydatów.
7.	 Kandydaci zakwalifikowani na studia 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 na język polski lub język angielski,
3) fotografii o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle,
zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisaną na odwrocie
imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem
IRK ID,
4) dowód wniesienia opłaty czesnego za pierwszy semestr,
5) podpisane 2 egzemplarze umowy za usługi edukacyjne,
6) podpisane i uzupełnione oświadczenia,
7) kserokopia wizy/karty pobytu (należy dostarczyć
po przyjęciu na studia przed rozpoczęciem roku
akademickiego),
8) 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 (należy dostarczyć po przyjęciu na studia przed rozpoczęciem
roku akademickiego),
9) zaświadczenie lekarskie (należy dostarczyć po przy-
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jęciu na studia przed rozpoczęciem roku akademickiego).
8.	 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 bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
9.	 Egzaminy wstępne mogą zostać przeprowadzone
z wykorzystaniem technologii informatycznych, w sposób zapewniający kontrolę przebiegu egzaminu oraz
samodzielność pracy kandydata.
10.	Rektor może zdecydować o zmianie trybu składania
dokumentów w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, ogłoszenia zagrożenia epidemicznego
lub epidemii.
§ 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.	 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).
3.	 Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem
innym niż polskie wymagane są dodatkowe, następujące dokumenty:
1) 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,
2) potwierdzenie znajomości języka angielskiego.
4.	 Formularz podania dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu. Po wypełnieniu formularza i podpisaniu, dokument należy dostarczyć do Uniwersytetu
wraz z pozostałymi ww. dokumentami aplikacyjnymi,
w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
Terminem decydującym jest data ich wpływu do Uni-
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wersytetu, a nie data stempla pocztowego.
5.	 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 terminologię z dwóch przedmiotów – należy dokonać wyboru z przedstawionych poniżej:
–– biologia,
–– chemia,
–– fizyka,
–– matematyka.
6.	 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.
7.	 Egzaminy mogą być organizowane przez firmy rekruterskie poza siedzibą Uniwersytetu, wówczas wyniki
egzaminów przekazywane są Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
8.	 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.
9.	 Terminy związane procedurą rekrutacyjną określa harmonogram rekrutacji.
§ 14
Zasady naboru na studia drugiego stopnia
1.	 Postępowanie kwalifikacyjne na studia realizowane
w języku polskim, dla legitymujących się dyplomem
ukończenia studiów wyższych uzyskanym w Polsce.
1) Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) z uwzględnieniem pkt. 4.
2) Dziekan lub dyrektor szkoły/filii określa wykaz kierunków studiów, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na danym kierunku
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3)

4)

5)

6)

w Uniwersytecie. Wykaz ten uwzględnia kierunki,
których program studiów zrealizowany przed kandydata, potwierdzony dyplomem będącym podstawą do przyjęcia na studia, zawiera efekty uczenia
się zgodne z efektami uczenia się oczekiwanymi od
kandydatów na studia na danym kierunku.
Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku
studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku, którego zakres obejmuje
kształcenie nauczycieli jest posiadanie uprawień
nauczycielskich.
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:
a) przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 – wynik
studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,
b) przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 – wynik
studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.
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.
2.	 Postępowanie kwalifikacyjne na studia realizowane
w języku polskim, 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) Dziekan lub dyrektor szkoły/filii określa wykaz kierunków studiów, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na danym kierunku
w Uniwersytecie. Wykaz ten uwzględnia kierunki,
których program studiów zrealizowany przed kandydata, potwierdzony dyplomem będącym podstawą do przyjęcia na studia, zawiera efekty uczenia
się zgodne z efektami uczenia się oczekiwanymi od
kandydatów na studia na danym kierunku.
3) Wyniku studiów lub oceny na dyplomie ukończe-
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nia studiów wyższych (z dyplomów wymienionych
w pkt. 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:
a) na kierunkach: architektura krajobrazu, biologia,
biotechnologia, dietetyka, gastronomia-sztuka
kulinarna, leśnictwo, mikrobiologia, ochrona
środowiska, pielęgniarstwo, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, zootechnika, zwierzęta w rekreacji,
edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),
b) na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej, filologia polska –
przedmioty: język polski i historia,
c) 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,
d) na kierunkach: administracja, analiza i kreowanie trendów, bezpieczeństwo narodowe,
bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo
i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia,
historia, interdyscyplinarne studia strategiczne,

4)
5)

6)

7)

8)

nauki o rodzinie, pedagogika, politologia, turystyka i rekreacja, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),
e) na kierunku logopedia – przedmioty: biologia
i (historia lub wiedza o społeczeństwie),
f ) na kierunkach: filologia angielska, filologia angielska w zakresie nauczania języka – przedmioty: język polski i język angielski,
g) na kierunku filologia germańska – przedmioty:
język polski i język niemiecki,
h) na kierunku filologia rosyjska – przedmioty: język polski i język rosyjski,
i) na kierunku lingwistyka w biznesie – 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.
Egzamin może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych, w sposób
zapewniający kontrolę przebiegu egzaminu oraz
samodzielność pracy kandydata.
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9) W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się
osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji
Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu,
uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz
specyfikę danego kierunku studiów.
3.	 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 pkt 3.
2) Dziekan lub dyrektor szkoły/filii określa wykaz kierunków studiów, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na danym kierunku
w Uniwersytecie. Wykaz ten uwzględnia kierunki,
których program studiów zrealizowany przed kandydata, potwierdzony dyplomem będącym podstawą do przyjęcia na studia, zawiera efekty uczenia
się zgodne z efektami uczenia się oczekiwanymi od
kandydatów na studia na danym kierunku.
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 międzynaro-

dowej. 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) kserokopii dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich
(drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) –
oryginał do wglądu,
3) fotografii o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle,
zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisaną na odwrocie
imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem
IRK ID,
4) Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego
stopnia realizowane w językach obcych zobowiązani do dostarczenia dodatkowo potwierdzenia
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.
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2.	 Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
3.	 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.
4.	 Kandydat zakwalifikowany na studia niestacjonarne
zobowiązany jest do podpisania umowy o warunkach
pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.
5.	 Rektor może zdecydować o zmianie trybu składania
dokumentów w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, ogłoszenia zagrożenia epidemicznego
lub epidemii.
§ 16
1.	 Postępowanie kwalifikacyjne w odniesieniu do obywateli polskich przeprowadzają komisje rekrutacyjne
powoływane w trybie określonym odrębnymi przepisami, a w przypadku cudzoziemców biuro właściwe ds.
współpracy międzynarodowej.
2.	 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.
3.	 Wpis na listę studentów lub decyzję o odmowie przyjęcia na studia wydaje:
1) Komisja Rekrutacyjna – w odniesieniu do obywateli
polskich,
2) Rektor – w odniesieniu do cudzoziemców.
§ 17
1.	 Od decyzji podjętych przez Komisję Rekrutacyjną kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania do
Rektora w terminie czternastu dni od daty doręczenia
decyzji.
2.	 Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Rektora
nie służy odwołanie, jednakże kandydat niezadowolony z decyzji może zwrócić się do Rektora z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy.
3.	 Decyzja Rektora jest ostateczna.
§ 18
Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
1.	 Rekrutacja w Uniwersytecie trwa:
1) od 25 stycznia do 28 lutego – w rekrutacji śródrocznej,
2) od 1 czerwca do 31 października – w rekrutacji letniej,
3) w sposób ciągły – na kierunki z tokiem nauczania
w językach obcych,
–– z zastrzeżeniem, że postępowanie odwoławcze
będzie prowadzone w terminach wynikających
z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
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2.	 Szczegółowy harmonogram rekrutacji określa zarządzenie Rektora.
§ 19
1.	 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.
2.	 Rektor, z uwagi na sytuację epidemiczną, może zdecydować o zniesieniu bądź zmianie sposobu oceny
predyspozycji kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja
artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, produkcja
muzyczna i realizacja dźwięku oraz logopedia.
§ 20
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Uchwale,
decyzję podejmuje Rektor.
§ 21
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
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kryteria kwalifikacji i zasady przyjmowania
kandydatów na studia stacjonarne
Kryteria kwalifikacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2022/2023
Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości
uzyskanym w systemie „nowej matury”
Załącznik 1A
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
15a
16.
17.
18.
19.

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)

Bioinżynieria produkcji żywności
Chemia
Ichtiologia i akwakultura
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Rolnictwo
Zootechnika
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

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

Gastronomia – sztuka kulinarna

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

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

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

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
41a.
42.
43.

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)

Biologia
Biotechnologia
Dietetyka
Mikrobiologia
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Ratownictwo medyczne
Weterynaria

1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka**
4. Język obcy nowożytny*
5. Matematyka

Turystyka i rekreacja

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

Analityka i zarządzanie publiczne
Analiza i kreowanie trendów
Bezpieczeństwo narodowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Historia
Lingwistyka w biznesie
Politologia
Wojskoznawstwo
Zarządzanie
Administracja
(skreślono)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Doradztwo podatkowe
Kryminologia
Prawo

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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Lp.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Kierunek studiów

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

52.

Inżynieria środowiska

53.

Psychologia

54.

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

55.

Technologia żywności i żywienie człowieka

56.

Architektura krajobrazu

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

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. Filozofia
2. Geografia
3. Historia
4. Język łaciński i kultura antyczna
5. Język polski
6. Język obcy nowożytny*
7. Matematyka
8. Wiedza o społeczeństwie
1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka**
4. Geografia
5. Informatyka
6. Język obcy nowożytny*
7. Matematyka
1. Biologia
2. Chemia
3. Historia
4. Język obcy nowożytny*
5. Język polski
6. Matematyka
7. Wiedza o społeczeństwie
1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka**
4. Geografia
5. Język obcy nowożytny*
6. Matematyka
1. Biologia
2. Chemia
3. Geografia
4. Język polski
5. Język obcy nowożytny*
6. Matematyka
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Załącznik 1B
Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na
świadectwie dojrzałości
Lp.

Kierunek studiów

Uwzględniane przedmioty
Przedmioty obowiązkowe

1.

Filologia polska

2.
3.
4.
5.

Filologia angielska
Filologia angielska w zakresie nauczania języka
Filologia germańska
Filologia rosyjska

6.

Kierunek lekarski – studia w języku polskim

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

1. Język polski
2. Język obcy nowożytny*
1. Język polski
2. Język angielski

Przedmioty do wyboru
(należy dokonać wyboru jednego
z przedstawionych poniżej)
1. Filozofia
2. Geografia
3. Historia
4. Historia sztuki
5. Język łaciński i kultura antyczna

1. Język polski
2. Język obcy nowożytny*

1. Geografia
2. Historia
3. Język łaciński i kultura antyczna
4. Matematyka

1. Biologia
2. Chemia

1. Fizyka**
2. Matematyka
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Załącznik 1C
Postępowanie dwuetapowe
Lp.

1.

2.

3.

4.

Kierunek studiów

Ocena predyspozycji
kandydata

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

Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych1

Egzaminy praktyczne:
rysunek i malarstwo

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

Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej2

Egzaminy praktyczne:
1. sprawdzian umiejętności
gry na fortepianie
lub innym dowolnie
wybranym instrumencie
2. sprawdzian predyspozycji
słuchowych i głosowych

1. Biologia
2. Historia
3. Historia sztuki
4. Język polski
5. Język obcy nowożytny*
6. Matematyka

Logopedia3

Rozmowa kwalifikacyjna
oceniająca predyspozycje
do wykonywania zawodu
logopedy – ocena wymowy
i słuchu.

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

Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku4

Test muzyczny obejmujący
ocenę wrażliwości
muzycznej (poczucie
rytmu, wysokości dźwięku,
głośności, itp.) oraz
umiejętności głosowego
odtworzenia fragmentu
prostej melodii.

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

* język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
** lub fizyka i astronomia
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1) 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
2) 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
3) na kierunku logopedia do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji,
4) na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie
kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.
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kandydatów na studia
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.

Bioinżynieria produkcji żywności
Chemia
Ichtiologia i akwakultura
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Rolnictwo
Zootechnika
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

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

9.

Gastronomia – sztuka kulinarna

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
15a.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

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

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

1. Biologia*
2. Chemia lub matematyka lub fizyka***
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

28.

Turystyka i rekreacja

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
41a.
42.
43.
44..
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Analityka i zarządzanie publiczne
Analiza i kreowanie trendów
Bezpieczeństwo narodowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Historia
Lingwistyka w biznesie
Politologia
Wojskoznawstwo
Zarządzanie
Administracja
(skreślono)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Doradztwo podatkowe
Kryminologia
Prawo
Filozofia
Nauki o rodzinie
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Praca socjalna
Socjologia
Teologia

52.

Filologia polska

53.

Filologia angielska

54.

Filologia angielska w zakresie nauczania języka

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

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
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Lp.

Kierunek studiów

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

55.

Filologia germańska

56.

Filologia rosyjska

57.

Kierunek lekarski – studia w języku polskim

58.

Kierunek lekarski – studia w języku angielskim

59.

Inżynieria środowiska

60.

Psychologia

61.

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

62.

Technologia żywności i żywienie człowieka

63.

Architektura krajobrazu

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**
1. Język polski lub język obcy nowożytny**
2. Matematyka lub biologia* lub chemia
3. Wiedza o społeczeństwie lub historia
1. Biologia* lub chemia
2. Fizyka*** lub matematyka lub geografia
3. Język obcy nowożytny**
1. Biologia* lub chemia
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,
** jeden język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata,
*** lub fizyka z astronomią.
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Załącznik 2B
Postępowanie dwuetapowe
Lp.

1.

2.

3.

4.

*
**
***

Kierunek studiów

Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych1

Ocena predyspozycji kandydata

Egzaminy praktyczne: rysunek i malarstwo

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych
z przedmiotów na egzaminie dojrzałości
występujących na świadectwie dojrzałości.
Uwzględniane przedmioty
1. Historia lub geografia lub biologia lub matematyka
2. Język polski
3. Język obcy nowożytny**

Egzaminy praktyczne:
1. Sprawdzian umiejętności gry na
1. Historia lub matematyka lub biologia
fortepianie lub innym dowolnie wybranym
Edukacja artystyczna
2. Język polski
2
instrumencie
w zakresie sztuki muzycznej
3. Język obcy nowożytny**
2. Sprawdzian predyspozycji słuchowych
i głosowych
Test predyspozycji: rozmowa kwalifikacyjna
1. Biologia* lub fizyka***
oceniająca predyspozycje do wykonywania 2. Historia lub wiedza o społeczeństwie
Logopedia3
zawodu logopedy – ocena wymowy i słuchu. 3. Język polski lub język obcy nowożytny**
Test predyspozycji: test muzyczny
obejmujący ocenę wrażliwości muzycznej
1. język obcy nowożytny**,
Produkcja muzyczna i realizacja
(poczucie rytmu, wysokości dźwięku,
2. matematyka lub fizyka***,
4
dźwięku
głośności, itp.) oraz umiejętności głosowego 3. geografia lub chemia.
odtworzenia fragmentu prostej melodii.
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.

1) 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,
2) 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,
3) na kierunku logopedia, do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie
testu predyspozycji,
4) na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.
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Załącznik 3
Przeliczniki ocen ze świadectw dojrzałości uzyskanych za granicą
Oceny na świadectwie dojrzałości/maturalnym uzyskanym za granicą, z przedmiotów będących podstawą postępowania kwalifikacyjnego, zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne według następujących zasad:

1.	Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane
w skali 2 (1) - 5, np. wydane w Kazachstanie,
Rosji (do 2008 roku), Szwecji (do 2013 roku)
Ocena
na
świadectwie
5
4
3
2 (1)

Skala literowa

Punktacja w UWM

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

200
174
120
0

2.	Świadectwo dojrzałości wydane np. w Rosji
od 2009 roku
Ocena
na świadectwie

Punktacja w UWM

5
4
3
2

100
74
50
0

3.	Świadectwa dojrzałości wydane np. w Szwecji
od 2013
Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

A
B
C
D
E
F

200
180
150
120
80
0

4. Egzamin EGE w Rosji
Punktacja EGE

Punktacja w UWM

80-100
60-79
30-59
poniżej 30

200
130
60
0
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5.	Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane
w skali E – A+, wydane np. w USA, Wielkiej
Brytanii (ocena z High School Diploma w USA);
ocena z AS-Levels w Wielkiej Brytanii)
Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

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

100
90
80
70
65
60
55
50
45
40
35
30

6.	Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane
w skali E – A+, wydane np. w USA, Wielkiej
Brytanii (ocena z egzaminu SAT/ACT/AP w USA;
ocena z A-Levels w Wielkiej Brytanii)
Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

A, A+, A*
AB+
B
B-

200
188
174
160
150

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

C+
C
CD+
D
DE

134
120
108
92
80
66
50

7.	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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8.	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

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

Punktacja w UWM

1
2
3
4
5

200
160
120
80
0

10.	Świadectwa dojrzałości/maturalne wydane
w Niemczech w skali 6-1 i egzamin maturalny
(Abiturprüfung) poziom podstawowy (skala 15-1)
Ocena na
świadectwie

Egzamin maturalny
(Abiturprüfung)
poziom
podstawowy

Punktacja w UWM

1
2
3
4
5
6

15-13
12-10
9-7
6-4
3-1
-

100
85
70
50
30
0

11.	Egzamin maturalny (Abiturprüfung) rozszerzony
w Niemczech
Egzamin maturalny
(Abiturprüfung) poziom
rozszerzony

Punktacja w UWM

15-13
12-10
9-7
6-4
3-1

200
170
140
100
60
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12.	Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane
w skali 1 – 12, wydane np. na Ukrainie (Atestat)

14.	Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane
w skali 3 – 10, wydane np. na Białorusi (Atestat)

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

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

100
90
82
75
67
58
50
40
30
0
0
0

10
9
8
7
6
5
4
3

100
90
80
70
60
50
40
30

13.	Egzamin ZNO na Ukrainie
Punktacja ZNO

Punktacja w UWM

190-200
180-189
170-179
160-169
150-159
140-149
130-139
120-129
110-119
100 - 109

200
180
164
150
134
116
100
80
60
40

15.	Egzamin CT na Białorusi
Punktacja CT

Punktacja w UWM

90-100
80-89
70-79
60-69
50-59
40-49
30-39

200
180
160
140
120
100
80

16.	Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane
w skali 5 – 10, wydane np. na Litwie
Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

10
9
8
7
6
5
4 i poniżej

100
90
75
60
45
30
0

116

kryteria kwalifikacji i zasady przyjmowania
kandydatów na studia
17.	Egzaminy Brandos Atestatas (BA) na Litwie

19.	Świadectwa VWO i HAVO wydane w Holandii

Punktacja BA

Punktacja w UWM

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

90-100
80-89
70-79
60-69
50-59
40-49
16-39
poniżej 16

200
180
160
140
120
100
80
0

10
9
8
7
6
1-5

200
180
150
120
100
0

18.	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

20.	Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane
we Włoszech
Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

10
9
8
7
6
1-5

200
180
150
120
100
0

21.	Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane
w Hiszpanii
Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

10
9
8
7
6
5
1-4.99

200
180
150
120
100
80
0
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22.	Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane
w Norwegii

25.	Świadectwo ukończenia szkoły wydane w Nigerii
National Diploma i Higher National Diploma

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

6
5
4
3
2
1

200
170
140
110
80
0

3.50 –4.00 Distinction
3.00 –3.49 Upper Credit
2.50 –2.99 Lower Credit
2.00 –2.49 Pass
1.00–1.99 Fail

200
170
140
100
0

23.	Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane
w Belgii
Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

18-20
16-17
14-15
13
12
0-11,5

200
180
160
130
100
0

24.	Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane
w Belgii (Flandria)
Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

90-100
81-90
70-80
50-70
0-49

200
170
140
100
0

26. Senior School Certificate (NECO) oraz West African
Senior School Certificate (WAEC)
Wynik na świadectwie

Punktacja w UWM

A1 75% -100% Excellent
B2 70% -74.9% Very good
B3 65% -69.9% Good
C4 60% -64.9% Credit
C5 55% -59.9% Credit
C6 50% -54.9% Credit
D74 0% -49.9%Pass
E8 35% -39.9% Pass
F9 0 –34.9%Fail

200
180
160
140
120
100
80
65
0
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