
Załącznik do UCHWAŁY NR 77/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU EKONOMII, FINANSÓW I 
ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów i 
zasad kwalifikacji na pierwszy rok studiów obowiązujących kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia 
w roku akademickim 2024/2025 
 

 
 
KRYTERIA KWALIFIKACJI   

NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE  
W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025 

 
 
 

KIERUNEK: BRANDING MIAST I REGIONÓW 
 

Profil ogólnoakademicki  
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

 

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 
PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 

 
GRUPA I (jeden  

przedmiot do wyboru) 
GRUPA II (jeden  

przedmiot do wyboru) 
GRUPA III (jeden 

przedmiot do wyboru) 
język polski informatyka  język obcy nowożytny 
geografia język obcy nowożytny informatyka  

wiedza o społeczeństwie Geografia fizyka i astronomia / 
fizyka  

historia Matematyka Chemia 
 Biologia Filozofia 

 
 

KIERUNEK: BRANDING MIAST I REGIONÓW 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

 

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 
PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 

 
GRUPA I (jeden  

przedmiot do wyboru) 
GRUPA II (jeden  

przedmiot do wyboru) 
GRUPA III (jeden 

przedmiot do wyboru) 
język polski informatyka  język obcy nowożytny 
geografia język obcy nowożytny informatyka  

wiedza o społeczeństwie Geografia fizyka i astronomia / 
fizyka  

historia Matematyka Chemia 
 Biologia Filozofia 

 
 

 KIERUNEK: BRANDING MIAST I REGIONÓW 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

 
Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych 
co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. 
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KIERUNEK: BRANDING MIAST I REGIONÓW 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia niestacjonarne drugiego stopnia  

 

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

 
Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych 
co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. 

 
 

KIERUNEK: BUSINESS INTELLIGENCE W GOSPODARCE  

profil ogólnoakademicki 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Przedmioty uwzględniane w algorytmie 

GRUPA I  
(jeden przedmiot do wyboru)  

GRUPA II  
(jeden przedmiot do wyboru)  

GRUPA III  
(jeden przedmiot do wyboru)  

geografia  język obcy nowożytny  geografia  
historia    historia   
matematyka    informatyka  
wiedza o społeczeństwie    fizyka i astronomia/fizyka  
    język obcy nowożytny  

  
 

KIERUNEK: BUSINESS MANAGEMENT 

(studia w języku angielskim) 

Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W ALGORYTMIE 

GRUPA I 
(jeden przedmiot do wyboru) 

GRUPA II 
(jeden przedmiot do wyboru) 

GRUPA III 
(jeden przedmiot do wyboru) 

geografia język obcy nowożytny przedmiot dowolny 
historia   

matematyka   
wiedza o społeczeństwie   

informatyka   
Kandydaci muszą prezentować znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie w tym języku.  
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KIERUNEK: BUSINESS MANAGEMENT 

(studia w języku angielskim) 

Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne drugiego stopnia 

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej 
pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.  

Kandydaci muszą prezentować znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie w tym języku.  

 

 
KIERUNEK: ECONOMICS AND IT APPLICATIONS 

(studia w języku angielskim) 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
 przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

geografia język obcy nowożytny - 
język angielski 

geografia 

historia  historia 
wiedza o społeczeństwie  wiedza o społeczeństwie 
matematyka  informatyka 
  fizyka i astronomia/fizyka 
  biologia 
  chemia 
  język obcy nowożytny  

 
 
 

 KIERUNEK: EKONOMIA 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

geografia język obcy nowożytny  geografia 
historia  historia 
matematyka  wiedza o społeczeństwie 
wiedza o społeczeństwie  informatyka 
  fizyka i astronomia/fizyka 
  chemia 
  biologia 
  język obcy nowożytny  
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KIERUNEK: EKONOMIA 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

geografia język obcy nowożytny  geografia 
historia  historia 
matematyka  wiedza o społeczeństwie 
wiedza o społeczeństwie  informatyka 
  fizyka i astronomia/fizyka 
  chemia 
  biologia 
  język obcy nowożytny  

 
 
 

KIERUNEK: EKONOMIA 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co 
najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś,  
gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona 
według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 

 
 

KIERUNEK: EKONOMIA 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co 
najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. 
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 KIERUNEK: EKONOMICZNO-PRAWNY 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

język polski historia język obcy nowożytny  
język mniejszości narodowej - 
język białoruski 

matematyka  

język mniejszości narodowej - 
język litewski 

filozofia  

język mniejszości narodowej - 
język ukraiński 

wiedza o społeczeństwie  

 geografia  
 
 
 
 

KIERUNEK: EKONOMICZNO-PRAWNY 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co 
najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś,  gdzie: 
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata 
i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 

 
 
 
 

 KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

geografia język obcy nowożytny  geografia 
historia  historia 
matematyka  informatyka 
wiedza o społeczeństwie  fizyka i astronomia/fizyka 
  chemia 
  wiedza o społeczeństwie 
  język obcy nowożytny 
  biologia 
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 KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden przedmiot do wyboru) 

geografia język obcy nowożytny  geografia 
historia  historia 
matematyka  informatyka 
wiedza o społeczeństwie  fizyka i astronomia/fizyka 
  chemia 
  wiedza o społeczeństwie 
  język obcy nowożytny 
  biologia 

 
 
 
 

KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co 
najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś,  
gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata  
i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 

 
KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia    
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co 
najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. 

 

KIERUNEK: GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
 

Profil praktyczny 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

matematyka język obcy nowożytny przedmiot dowolny 
informatyka   
geografia   
historia   
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wiedza o społeczeństwie   
fizyka i astronomia/fizyka   
   

 
 

KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA INŻYNIERSKIE 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

geografia biologia chemia 
język polski geografia filozofia 
matematyka historia fizyka i astronomia / 

fizyka 
wiedza o społeczeństwie informatyka informatyka 
 język obcy nowożytny: 

dowolny 
język obcy nowożytny: 
dowolny 

 

 

KIERUNEK: GREEN ECONOMY- ZIELONA GOSPODARKA 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA 1 

(jeden przedmiot do wyboru) 
 

GRUPA 2 

(jeden przedmiot do wyboru) 

GRUPA 3 

(jeden przedmiot do wyboru) 

język polski wiedza o społeczeństwie język obcy nowożytny 

geografia geografia filozofia 

biologia język obcy nowożytny fizyka i astronomia/fizyka 

matematyka informatyka chemia 

 historia  

 
 

 
 

KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
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GRUPA I GRUPA II GRUPA III 
(jeden przedmiot do wyboru) (jeden przedmiot do wyboru) (jeden przedmiot do wyboru) 

matematyka język obcy nowożytny - język 
angielski przedmiot dowolny 

informatyka język obcy nowożytny - język 
niemiecki  

fizyka i astronomia/fizyka   

geografia   

wiedza o społeczeństwie   

 
 
 

 KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA 
 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I GRUPA II GRUPA III 
(jeden przedmiot do wyboru) (jeden przedmiot do wyboru) (jeden przedmiot do wyboru) 

matematyka język obcy nowożytny - język 
angielski przedmiot dowolny 

informatyka język obcy nowożytny - język 
niemiecki  

fizyka i astronomia/fizyka   

geografia   

wiedza o społeczeństwie   

 
 
 

KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co 
najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś,  
gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; 
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona 
według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 
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KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co 
najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. 

 
                     
 
 
                     

KIERUNEK: INFORMATYKA W BIZNESIE 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia 

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

informatyka język obcy nowożytny geografia 
fizyka i astronomia/fizyka  historia 
matematyka  wiedza o społeczeństwie 
  matematyka 
  biologia 
  chemia 
  język obcy nowożytny  
  Informatyka 
  fizyka i astronomia/fizyka 

 

 
KIERUNEK: INFORMATYKA W BIZNESIE 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego 
stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru: 
W = 0,5 O + 0,5 Ś,  
gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; 
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad 
zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 
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KIERUNEK: INTERNATIONAL ECONOMICS 
(studia w języku angielskim) 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego 
stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru: W = 0,5 O + 0,5 Ś,  
gdzie:  
O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia,  
Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad 
zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 

 
 

 
KIERUNEK: KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE 

Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 

 

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W ALGORYTMIE 

GRUPA I  

(jeden przedmiot do wyboru) 

GRUPA II  

(jeden przedmiot do wyboru) 

GRUPA III  

(jeden przedmiot do wyboru) 

geografia język obcy nowożytny język polski  

historia informatyka biologia 

wiedza o społeczeństwie  chemia 

matematyka  fizyka i astronomia/fizyka 
 

 

KIERUNEK: KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE 

Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne drugiego stopnia 

 

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej 
pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:  

W = 0,5 O + 0,5 Ś,  

gdzie:  

O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; 

Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według 
zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 



Załącznik do UCHWAŁY NR 77/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU EKONOMII, FINANSÓW I 
ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów i 
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KIERUNEK: LOGISTYKA 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

matematyka język obcy nowożytny  geografia 
historia  historia 
wiedza o społeczeństwie  wiedza o społeczeństwie 
geografia  informatyka 
  język obcy nowożytny  
  fizyka i astronomia/fizyka 
  chemia 
  biologia 

 
 
 

KIERUNEK: LOGISTYKA 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

matematyka język obcy nowożytny  geografia 
historia  historia 
wiedza o społeczeństwie  wiedza o społeczeństwie 
geografia  informatyka 
  język obcy nowożytny  
  fizyka i astronomia/fizyka 
  chemia 
  biologia 

 
 
 

KIERUNEK: LOGISTYKA 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co 
najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś,  
gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
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Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona 
według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 

 
 

 
KIERUNEK: LOGISTYKA 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia    
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co 
najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. 

 
 
 
 
 
 

KIERUNEK: LOGISTYKA STUDIA INŻYNIERSKIE 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

matematyka język obcy nowożytny  geografia 
historia  historia 
wiedza o społeczeństwie  wiedza o społeczeństwie 
geografia  informatyka 
  język obcy nowożytny  
  fizyka i astronomia/fizyka 
  chemia 
  biologia 

 
 
 
 

KIERUNEK: LOGISTYKA STUDIA INŻYNIERSKIE 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

matematyka język obcy nowożytny  geografia 
historia  historia 
wiedza o społeczeństwie  wiedza o społeczeństwie 
geografia  informatyka 
  język obcy nowożytny  
  fizyka i astronomia/fizyka 
  chemia 
  biologia 
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 KIERUNEK: LOGISTYKA STUDIA INŻYNIERSKIE 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów 
inżynierskich co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg 
wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie: 
 O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona 
według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 

 
 
 
 

KIERUNEK: LOGISTYKA STUDIA INŻYNIERSKIE 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia niestacjonarne drugiego stopnia  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów 
inżynierskich co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg 
wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie: 
 O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona 
według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 

 
 

 KIERUNEK: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INWESTYCJE 
 

Profil praktyczny 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia 

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

geografia język obcy nowożytny  geografia 
historia  historia 
wiedza o społeczeństwie  wiedza o społeczeństwie 
matematyka  informatyka 
  fizyka i astronomia/fizyka 
  biologia 
  chemia 
  język obcy nowożytny  
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KIERUNEK: RYNEK NIERUCHOMOŚCI 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co 
najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś,  
gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona 
według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 

 
 
 
 

 KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

 
 

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 
PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 

 
GRUPA I (jeden  

przedmiot do wyboru) 
GRUPA II (jeden  

przedmiot do wyboru) 
GRUPA III (jeden 

przedmiot do wyboru) 
język polski informatyka  język obcy nowożytny 
geografia język obcy nowożytny informatyka  

wiedza o społeczeństwie geografia fizyka i astronomia / 
fizyka  

historia matematyka chemia 
 biologia filozofia 

 
 
 
 
 

KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

 
 

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 
PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 

 
GRUPA I (jeden  

przedmiot do wyboru) 
GRUPA II (jeden  

przedmiot do wyboru) 
GRUPA III (jeden 

przedmiot do wyboru) 
język polski informatyka  język obcy nowożytny 
geografia język obcy nowożytny informatyka  

wiedza o społeczeństwie geografia fizyka i astronomia / 
fizyka  

historia matematyka chemia 
 biologia filozofia 
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KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  

 

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

 
Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych 
co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. 

 
 
 

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

geografia język obcy nowożytny  geografia 
historia  historia 
matematyka  wiedza o społeczeństwie 
wiedza o społeczeństwie  informatyka 
  fizyka i astronomia/fizyka 
  chemia 
  biologia 
  język obcy nowożytny  

 
 

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

geografia język obcy nowożytny  geografia 
historia  historia 
matematyka  wiedza o społeczeństwie 
wiedza o społeczeństwie  informatyka 
  fizyka i astronomia/fizyka 
  chemia 
  biologia 
  język obcy nowożytny  
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 KIERUNEK: ZARZĄDZANIE 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co 
najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru: 
 W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie: 
 O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona 
według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 

 
 
 
 

 KIERUNEK: ZARZĄDZANIE 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co 
najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. 

 

 

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE ODNAWAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII 

Profil praktyczny 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

 

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 

GRUPA I 
(jeden przedmiot do wyboru) 

GRUPA II 
(jeden przedmiot do wyboru) 

GRUPA III 
(jeden przedmiot do wyboru) 

geografia język obcy nowożytny przedmiot dowolny 
historia   

matematyka   
wiedza o społeczeństwie   

informatyka   
 

 

 


