Kryteria kwalifikacji na studia drugiego stopnia

Załącznik nr 5 do uchwały nr 63/V/2021 Senatu UJ z dnia 26 maja 2021 roku

Kryteria kwalifikacji dla obywateli polskich

Kryteria kwalifikacji dla cudzoziemców

dolny limit przyjęć

100

40

4

10

A2

100

20

2

8

A3

100

20

2

8

A4

100

60

6

15

A5

100

6

24

7

uwagi

A1

wagi elementów kryteriów kwalifikacji

inny element

limit przyjęć dla cudzoziemców

wynik rozmowy kwalifikacyjnej
sprawdzającej predyspozycje do
podjęcia studiów (w tym znajomość
języka studiów)

sposób obliczenia innego elementu

uwagi

dodatkowe kryterium
formalne
inny element

wynik egzaminu pisemnego

wynik testu

wynik rozmowy kwalifikacyjnej

1

średnia ze studiów

ocena z egzaminu dyplomowego

Do podjęcia studiów
upoważnione są również
osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia
studiów (co najmniej
licencjata):

ocena na dyplomie

Do podjęcia studiów upoważnione
są osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia studiów (co
najmniej licencjata):

dodatkowa(e) grupa(y)
studiów
(z niższym współczynnikiem
istotności)

podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

poziom kształcenia

podstawowa grupa studiów
(ze współczynnikiem istotności
równym 1)

limit przyjęć dla obywateli polskich

A

kierunek

profil kształcenia

lp

język studiów

limity przyjęć
podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

dodatkowe kryterium
formalne
sposób obliczenia innego elementu

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

studia stacjonarne
1

biochemia

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

25

2

biofizyka molekularna i komórkowa

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

25

3

bioinformatyka

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

25

4

biotechnologia molekularna

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

25

5

Molecular Biotechnology

swjo

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

75
75
75
75
100

A5

A1 – Pisemny egzamin wstępny zawiera pytania testowe jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. Zakres egzaminu: podstawowe zagadnienia współczesnej biochemii. Główne grupy zagadnień: (1) budowa i właściwości chemiczne molekularnych składników komórki; (2) enzymy; (3) metabolizm i jego regulacja; (4) przenoszenie informacji. Szczegółowe zagadnienia i przykładowe pytania zamieszczono na
stronie internetowej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.
A2 – Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca wiedzy i zainteresowań z zakresu biofizyki oraz przedstawienia motywacji do podjęcia studiów na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Listę zagadnień obowiązujących na rozmowie zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.
A3 – Test z wiedzy z zakresu biochemii oraz bioinformatyki. Listę lektur obowiązujących na egzaminie zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.
A4 – Pisemny egzamin wstępny zawiera pytania testowe jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. Egzamin możliwy jest w 2 wariantach. Kandydat podczas rejestracji podejmuje decyzję, który wariant egzaminu wybiera: wariant (1) lub wariant (2). Wariant (1) – egzamin obejmuje wybrane zagadnienia z biologii komórki, biochemii oraz biotechnologii; wariant (2) – egzamin obejmuje wybrane zagadnienia z
biologii komórki, biochemii oraz genetyki molekularnej. Szczegółową listę zagadnień obowiązujących na egzaminach w obu wariantach oraz przykładowe pytania egzaminacyjne zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.
A5 – Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim, oceniana w skali 0–100 pkt., sprawdzająca poziom wiedzy kandydata w zakresie nauk biologicznych, biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim, w tym językiem fachowym z zakresu biologii i chemii, oraz predyspozycje i motywację kandydata do podjęcia studiów.

B

Wydział Biologii

studia stacjonarne

1

biologia

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

100

dodatkowym kryterium formalnym dla osób
legitymujących się dyplomem ukończenia
studiów na kierunku innym niż biologia jest
pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej.
Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej
oznacza uzyskanie z niej minimum 60%
punktów możliwych do zdobycia.

B1

100

180

10

30

100

dodatkowym kryterium formalnym dla osób
legitymujących się dyplomem ukończenia
studiów na kierunku innym niż neurobiologia
jest pozytywne zaliczenie rozmowy
kwalifikacyjnej. Pozytywne zaliczenie rozmowy
kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej
minimum 60% punktów możliwych do zdobycia.

B1

100

30

3

15

60

10

15

2

neurobiologia

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

3

zarządzanie zasobami przyrody

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

100

B2

100

4

Ecology and Evolution

swjo

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

100

B3

100

B3

15

15

15

5

Environmental Protection and Management

swjo

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

100

B4

100

B4

30

30

15

B1 – Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy motywacji i kompetencji do podjęcia studiów na drugim stopniu oraz przygotowania kandydata z zagadnień z przedmiotów biologicznych, a także wiedzy o współczesnych tematach, problemach i zagrożeniach. Zagadnienia oraz literatura zostały podane na stronie kierunku.
B2 – Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy motywacji i przygotowania kandydata do podjęcia studiów oraz ogólnych problemów ochrony przyrody.
B3 – Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie motywacji kandydata do podjęcia studiów, ogólnej wiedzy ekologicznej oraz znajomości języka angielskiego.
B4 – Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie motywacji kandydata do podjęcia studiów, ogólnej wiedzy z zakresu ekologii, ochrony przyrody i środowiska oraz znajomości języka angielskiego.
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Kryteria kwalifikacji dla obywateli polskich

Kryteria kwalifikacji dla cudzoziemców

dolny limit przyjęć

5

15

100

100

50

10

10

inny element

wagi elementów kryteriów kwalifikacji

dodatkowe kryterium
formalne
sposób obliczenia innego elementu

uwagi

60

sposób obliczenia innego elementu

inny element

limit przyjęć dla cudzoziemców

wynik rozmowy kwalifikacyjnej
sprawdzającej predyspozycje do
podjęcia studiów (w tym znajomość
języka studiów)
100

dodatkowe kryterium
formalne

uwagi

100

wynik egzaminu pisemnego

15

wynik testu

10

wynik rozmowy kwalifikacyjnej

180

1

100

średnia ze studiów

ocena z egzaminu dyplomowego

Do podjęcia studiów
upoważnione są również
osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia
studiów (co najmniej
licencjata):

ocena na dyplomie

Do podjęcia studiów upoważnione
są osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia studiów (co
najmniej licencjata):

dodatkowa(e) grupa(y)
studiów
(z niższym współczynnikiem
istotności)

podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

poziom kształcenia

podstawowa grupa studiów
(ze współczynnikiem istotności
równym 1)

limit przyjęć dla obywateli polskich

C

kierunek

profil kształcenia

lp

język studiów

limity przyjęć
podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

Wydział Chemii

studia stacjonarne

1

2

3

chemia

chemia medyczna

ochrona środowiska

swjp

swjp

swjp

O

O

O

2 st

2 st

2 st

na kierunkach: chemia, chemia
medyczna, technologia chemiczna,
inżynieria chemiczna, inżynieria
materiałowa, zaawansowane materiały
i nanotechnologia, ochrona
środowiska, farmacja, analityka
medyczna, biotechnologia, biofizyka,
fizyka, studia matematycznoprzyrodnicze, biochemia, matematyka,
geofizyka oraz na innych kierunkach,
jeśli w ramach ukończonych studiów
zrealizowano co najmniej 60%
punktów ECTS dla kursów zgodnych
z programem studiów I stopnia na
kierunku chemia

na kierunku chemia medyczna

na kierunkach: ochrona środowiska,
technologie ochrony środowiska,
inżynieria środowiska, chemia, chemia
medyczna, biologia, biotechnologia,
biofizyka, geologia, górnictwo
i geologia, geografia, oceanologia,
technologia chemiczna, inżynieria
chemiczna, inżynieria materiałowa,
zaawansowane materiały
i nanotechnologia, farmacja, analityka
medyczna, fizyka, fizyka techniczna,
studia matematyczno-przyrodnicze,
biologia medyczna, ochrona
i kształtowanie środowiska oraz na
innych kierunkach, jeśli w ramach
ukończonych studiów zrealizowano co
najmniej 60% punktów ECTS dla
kursów zgodnych z programem
studiów I stopnia na kierunku ochrona
środowiska

na kierunkach: chemia, chemia
i toksykologia sądowa,
farmacja, biochemia,
biotechnologia, inny kierunek,
dla którego w ramach
ukończonych studiów
zrealizowano co najmniej 80%
punktów ECTS dla kursów
zgodnych z programem
studiów I stopnia na kierunku
chemia medyczna, dla których
współczynnik istotności jest
równy: 0,8

A

75

A

A

25

wynik egzaminu EChemTest w j. angielskim z
jednego spośród testów z dziedziny chemii:
Analytical Chemistry 3, Biological Chemistry 3,
Chemical Engineering 3, Inorganic Chemistry 3,
Organic Chemistry 3, Physical Chemistry 3,
Everyday-life Chemistry w skali 0–100%; w
przypadku gdy kandydat posiada wynik
takiego testu, jest on uwzględniany przy
kwalifikacji z wagą 25%

na dowolnych innych
kierunkach, dla których
w ramach ukończonych
studiów zrealizowano co
najmniej 60% punktów ECTS
dla kursów zgodnych z
programem studiów I stopnia
na kierunku chemia
medyczna, dla których
współczynnik istotności jest
równy: 0,7
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Kryteria kwalifikacji dla obywateli polskich

Kryteria kwalifikacji dla cudzoziemców

dolny limit przyjęć

4

1

100

100

4

15

100

20

2

1

55

2

12

uwagi

8

inny element

limit przyjęć dla cudzoziemców

wagi elementów kryteriów kwalifikacji

wynik rozmowy kwalifikacyjnej
sprawdzającej predyspozycje do
podjęcia studiów (w tym znajomość
języka studiów)

sposób obliczenia innego elementu

uwagi

dodatkowe kryterium
formalne
inny element

wynik egzaminu pisemnego

wynik testu

wynik rozmowy kwalifikacyjnej

1

średnia ze studiów

ocena z egzaminu dyplomowego

Do podjęcia studiów
upoważnione są również
osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia
studiów (co najmniej
licencjata):

ocena na dyplomie

Do podjęcia studiów upoważnione
są osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia studiów (co
najmniej licencjata):

podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

poziom kształcenia

dodatkowa(e) grupa(y)
studiów
(z niższym współczynnikiem
istotności)

podstawowa grupa studiów
(ze współczynnikiem istotności
równym 1)

limit przyjęć dla obywateli polskich

D

kierunek

profil kształcenia

lp

język studiów

limity przyjęć
podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

dodatkowe kryterium
formalne
sposób obliczenia innego elementu

Wydział Filologiczny

studia stacjonarne

1

2

3

4

5

6

7

8

European Joint Master’s Programme in English and
American Studies

filologia angielska

filologia angielska z językiem niemieckim

filologia francuska

filologia germańska

filologia germańska z językiem angielskim

filologia hiszpańska

filologia klasyczna

swjp

swjp

swjp

swjp

swjp

swjp

swjp

swjp

O

O

O

O

O

O

O

O

2 st

2 st

2 st

2 st

2 st

2 st

2 st

2 st

na kierunkach w zakresie filologii
angielskiej

A

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, teologicznych, a
także w zakresie: bibliologii i
informatologii, nauk o rodzinie, nauk o
zarządzaniu

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, teologicznych, a
także w zakresie: bibliologii i
informatologii, nauk o rodzinie, nauk
zarządzaniu
na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, teologicznych, a
także w zakresie: bibliologii i
informatologii, nauk o rodzinie, nauk
zarządzaniu
na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, teologicznych, a
także w zakresie: bibliologii i
informatologii, nauk o rodzinie, nauk
zarządzaniu
na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, teologicznych, a
także w zakresie: bibliologii i
informatologii, nauk o rodzinie, nauk
zarządzaniu
na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, teologicznych, a
także w zakresie: bibliologii i
informatologii, nauk o rodzinie, nauk
zarządzaniu
na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, teologicznych, a
także w zakresie: bibliologii i
informatologii, nauk o rodzinie, nauk
zarządzaniu

9

filologia orientalna – arabistyka

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie arabistyki

10

filologia orientalna – indologia

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie indologii

11

filologia orientalna – iranistyka

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie iranistyki

100

A

100

udokumentowana znajomość języka
angielskiego na poziomie C1 oraz
udokumentowana znajomość języka
niemieckiego na poziomie C1

100

pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej
(uzyskanie min. 40% punktów możliwych do
zdobycia)

D4

100

znajomość języka angielskiego min. na
poziomie C1 udokumentowana jednym z
poniższych certyfikatów: Cambridge CAE
(Certificate of Advanced English): PASS, C2
Proficiency: PASS, Michigan ECPE
Examination for the Certificate of Proficiency in
English): PASS, Trinity ISE 3 (Integrated Skills
in English): PASS, Pearson PTE Academic:
minimum score 76, IELTS: minimum overall
score 7, TOEFL ITB test: minimum score 98

D1
D2

D4

A

60

40

udokumentowana znajomość języka
niemieckiego na poziomie C1

100

40

5

15

A

60

40

udokumentowana znajomość języka
niemieckiego na poziomie C1 oraz
udokumentowana znajomość języka
angielskiego na poziomie C1

100

20

2

1

32

2

12

100

20

1

8

100

20

1

6

o

o

A

100

o

na dowolnych innych
kierunkach, dla których
współczynnik istotności jest
równy: 0,7
na dowolnych innych
kierunkach, dla których
współczynnik istotności jest
równy: 0,7

D3

100

o

na dowolnych innych
kierunkach, dla których
współczynnik istotności jest
równy: 0,7

100

A

A

o

D1
D2

znajomość języka angielskiego na poziomie C1
udokumentowana dyplomem ukończenia
studiów w zakresie języka angielskiego,
informacją w suplemencie do dyplomu
o zdanym egzaminie języka angielskiego na
poziomie C1, świadectwem ukończenia szkoły
średniej w kraju anglojęzycznym lub
certyfikatem poświadczającym znajomość
języka angielskiego na poziomie min. C1

o

na dowolnych innych
kierunkach, dla których
współczynnik istotności jest
równy: 0,75

znajomość języka angielskiego min. na
poziomie C1 udokumentowana jednym z
poniższych certyfikatów: Cambridge CAE
(Certificate of Advanced English): PASS, C2
Proficiency: PASS, Michigan ECPE
Examination for the Certificate of Proficiency in
English): PASS, Trinity ISE 3 (Integrated Skills
in English): PASS, Pearson PTE Academic:
minimum score 76, IELTS: minimum overall
score 7, TOEFL ITB test: minimum score 98

A

pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej
(uzyskanie min. 40% punktów możliwych do
zdobycia)

D5

100

znajomość języka arabskiego
udokumentowana dyplomem ukończenia
studiów w zakresie arabistyki lub pozytywne
zaliczenie egzaminu pisemnego ze znajomości
języka arabskiego (min. 50% maksymalnej
liczby punktów)

100

D5

A

100

A

100

D6

100

16

4

6

A

100

D7

100

12

3

6
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Kryteria kwalifikacji dla cudzoziemców

O

2 st

na kierunkach w zakresie japonistyki

13

filologia orientalna – sinologia

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie sinologii
(w ramach filologii lub orientalistyki)

14

filologia orientalna – turkologia

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie turkologii

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, teologicznych, a
także w zakresie: bibliologii i
informatologii, nauk o rodzinie, nauk o
zarządzaniu

15

16

17

filologia portugalska

filologia rosyjska

filologia słowiańska

swjp

swjp

swjp

O

O

O

2 st

na kierunkach w zakresie języka
rosyjskiego

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, teologicznych, a
także w zakresie: bibliologii i
informatologii, nauk o rodzinie, nauk o
zarządzaniu

18

filologia szwedzka

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie nauk
humanistycznych

19

filologia ukraińska z językiem rosyjskim

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie języka
ukraińskiego

20

filologia węgierska

swjp

O

2 st

21

filologia włoska

swjp

O

2 st

22

język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

swjp

O

2 st

23

24

lingwistyka

przekład literacki

swjp

swjp

O

O

na dowolnych innych
kierunkach, dla których
współczynnik istotności jest
równy: 0,7
na dowolnych innych
kierunkach, dla których
współczynnik istotności jest
równy: 0,7

na kierunkach w zakresie
nauk: humanistycznych,
teologicznych, a także w
zakresie: bibliologii i
informatologii, nauk o rodzinie,
nauk o zarządzaniu, dla
których współczynnik
istotności jest równy: 0,75

na kierunakch w zakresie filologii

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, teologicznych, a
także w zakresie: bibliologii i
informatologii, nauk o rodzinie, nauk o
zarządzaniu

A

12

1

6

100

znajomość języka portugalskiego co najmniej
na poziomie B2, udokumentowana dyplomem
ukończenia studiów z zakresu filologii
portugalskiej/portugalistyki, egzaminem
uniwersyteckim na poziomie B2 lub
odpowiednim certyfikatem (DIPLE lub CelpeBras-Certificado Itermediario Superior)

100

20

2

8

100

znajomość języka rosyjskiego i literatury
rosyjskiej udokumentowana dyplomem
ukończenia studiów w zakresie języka
rosyjskiego lub pozytywne zaliczenie rozmowy
kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość
języka oraz literatury, kultury i historii rosyjskiej
(min. 70% maksymalnej liczby punktów)

100

45

2

15

100

40

3

18

100

16

4

12

18

8

10

20

5

8

32

2

12

50

40

A

60

100

50

A

100

pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej
(uzyskanie min. 40% punktów możliwych do
zdobycia)

100

100

100

dla kandydatów nieposiadających dyplomu
w zakresie filologii węgierskiej lub ugrofińskiej,
znajomość języka udokumentowana
certyfikatem na poziomie min. B2

50

100

A

D10

w przypadku absolwentów kierunków: filologia
szwedzka i skandynawistyka – znajomość
języka szwedzkiego na poziomie C1,
udokumentowana odpowiednim wpisem w
suplemencie do dyplomu. Dla pozostałych
kandydatów – pozytywny wynik egzaminu
pisemnego z języka szwedzkiego (uzyskanie
co najmniej 70% punktów możliwych do
zdobycia)
znajomość języka ukraińskiego i literatury
ukraińskiej udokumentowana dyplomem
ukończenia studiów w zakresie języka
ukraińskiego lub pozytywne zaliczenie
rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej
znajomość języka oraz literatury, kultury i
historii ukraińskiej (min. 70% maksymalnej
liczby punktów)

A

A

inny element

średnia ze studiów

50

udokumentowana znajomość danego języka
na poziomie C1

dodatkowe kryterium
formalne

uwagi

100

inny element

D9

100

A

wynik rozmowy kwalifikacyjnej
sprawdzającej predyspozycje do
podjęcia studiów (w tym znajomość
języka studiów)

6

uwagi

1

wynik egzaminu pisemnego

15

wynik testu

100

wynik rozmowy kwalifikacyjnej

D8

1

6

100

A

na dowolnych innych
kierunkach, dla których
współczynnik istotności jest
równy: 0,75

3

100

A

na dowolnym kierunku

25

sposób obliczenia innego elementu

znajomość języka japońskiego
udokumentowana świadectwem zdania
egzaminu Japanese-Language Proficiency
Test na poziomie N1 lub N2 lub pozytywnym
zaliczeniem egzaminu pisemnego ze
znajomości języka japońskiego (min. 70%
maksymalnej liczby punktów)

A

A

na dowolnych innych
kierunkach, dla których
współczynnik istotności jest
równy: 0,75

100

dodatkowe kryterium
formalne

wagi elementów kryteriów kwalifikacji

A

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, teologicznych, a
także w zakresie: bibliologii i
informatologii, nauk o rodzinie, nauk o
zarządzaniu
na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, teologicznych, a
także w zakresie: bibliologii i
informatologii, nauk o rodzinie, nauk o
zarządzaniu

2 st

A

dolny limit przyjęć

swjp

limit przyjęć dla cudzoziemców

filologia orientalna – japonistyka

na kierunkach w zakresie
nauk: humanistycznych i
społecznych, dla których
współczynnik istotności jest
równy: 0,7

limit przyjęć dla obywateli polskich

12

Do podjęcia studiów
upoważnione są również
osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia
studiów (co najmniej
licencjata):

ocena z egzaminu dyplomowego

Do podjęcia studiów upoważnione
są osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia studiów (co
najmniej licencjata):

dodatkowa(e) grupa(y)
studiów
(z niższym współczynnikiem
istotności)

ocena na dyplomie

podstawowa grupa studiów
(ze współczynnikiem istotności
równym 1)

podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

poziom kształcenia

kierunek

profil kształcenia

lp

język studiów

limity przyjęć
podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

sposób obliczenia innego elementu

D11

100

D12

100

D13

100

20

2

12

100

25

2

10

100

20

0

1

D12

Kryteria kwalifikacji na studia drugiego stopnia
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Kryteria kwalifikacji dla obywateli polskich

Kryteria kwalifikacji dla cudzoziemców

O

na dowolnym kierunku

A

wagi elementów kryteriów kwalifikacji

100

znajomość dwóch języków obcych
potwierdzona certyfikatami, dyplomem studiów
w zakresie danego języka obcego lub
informacjami w suplemencie do dyplomu: język
angielski – poziom C1, drugi język obcy –
poziom B2

100

dodatkowe kryterium
formalne
sposób obliczenia innego elementu

znajomość języka polskiego w mowie i w
piśmie na poziomie minimum C1,
potwierdzona certyfikatem, dyplomem
ukończenia studiów wyższych na kierunku
polonistycznym lub odpowiednimi
informacjami w suplemencie do dyplomu
ukończenia studiów

uwagi

inny element

wynik rozmowy kwalifikacyjnej
sprawdzającej predyspozycje do
podjęcia studiów (w tym znajomość
języka studiów)

sposób obliczenia innego elementu

uwagi

dodatkowe kryterium
formalne
inny element

wynik egzaminu pisemnego

wynik testu

wynik rozmowy kwalifikacyjnej

1

średnia ze studiów

ocena z egzaminu dyplomowego

ocena na dyplomie

podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

poziom kształcenia
2 st

Do podjęcia studiów
upoważnione są również
osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia
studiów (co najmniej
licencjata):

dolny limit przyjęć

swjp

Do podjęcia studiów upoważnione
są osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia studiów (co
najmniej licencjata):

dodatkowa(e) grupa(y)
studiów
(z niższym współczynnikiem
istotności)

limit przyjęć dla cudzoziemców

przekładoznawstwo

podstawowa grupa studiów
(ze współczynnikiem istotności
równym 1)

limit przyjęć dla obywateli polskich

25

kierunek

profil kształcenia

lp

język studiów

limity przyjęć
podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

45

5

15
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Kryteria kwalifikacji dla obywateli polskich

Kryteria kwalifikacji dla cudzoziemców

limit przyjęć dla cudzoziemców

dolny limit przyjęć
15

znajomość języka angielskiego oraz języka
niemieckiego na poziomie C1 udokumentowana
dyplomem ukończenia studiów w zakresie
języka angielskiego/niemieckiego, informacją
w suplemencie do dyplomu o zdanym
egzaminie języka angielskiego/niemieckiego na
poziomie C1, świadectwem ukończenia szkoły
średniej w kraju
anglojęzycznym/niemieckojęzycznym lub
certyfikatem poświadczającym znajomość
języka angielskiego/niemieckiego na poziomie
min. C1

100

15

0

8

znajomość języka rosyjskiego i literatury
rosyjskiej udokumentowana dyplomem
ukończenia studiów w zakresie języka
rosyjskiego lub pozytywne zaliczenie rozmowy
kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość
języka oraz literatury, kultury i historii rosyjskiej
(min. 60% maksymalnej liczby punktów)

100

30

5

15

dodatkowe kryterium
formalne
sposób obliczenia innego elementu

uwagi

0

wagi elementów kryteriów kwalifikacji

inny element

limit przyjęć dla obywateli polskich

wynik rozmowy kwalifikacyjnej
sprawdzającej predyspozycje do
podjęcia studiów (w tym znajomość
języka studiów)

40

sposób obliczenia innego elementu

uwagi

100

dodatkowe kryterium
formalne
inny element

wynik egzaminu pisemnego

wynik testu

wynik rozmowy kwalifikacyjnej

1

średnia ze studiów

Do podjęcia studiów
upoważnione są również
osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia
studiów (co najmniej
licencjata):

ocena z egzaminu dyplomowego

Do podjęcia studiów upoważnione
są osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia studiów (co
najmniej licencjata):

dodatkowa(e) grupa(y)
studiów
(z niższym współczynnikiem
istotności)

ocena na dyplomie

podstawowa grupa studiów
(ze współczynnikiem istotności
równym 1)

podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

poziom kształcenia

kierunek

profil kształcenia

lp

język studiów

limity przyjęć
podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

studia niestacjonarne

26

27

28

filologia angielska

filologia angielska z językiem niemieckim

język i literatura Rosji

swjp

swjp

swjp

O

O

O

2 st

2 st

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, teologicznych, a
także w zakresie: bibliologii i
informatologii, nauk o rodzinie, nauk o
zarządzaniu

A

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, teologicznych, a
także w zakresie: bibliologii i
informatologii, nauk o rodzinie, nauk o
zarządzaniu

na kierunkach w zakresie języka
rosyjskiego

A

na kierunkach w zakresie
nauk: humanistycznych,
teologicznych, a także w
zakresie: bibliologii i
informatologii, nauk o rodzinie,
nauk o zarządzaniu, dla
których współczynnik
istotności jest równy: 0,75

A

100

znajomość języka angielskiego na poziomie C1
udokumentowana dyplomem ukończenia
studiów w zakresie języka angielskiego,
informacją w suplemencie do dyplomu
o zdanym egzaminie języka angielskiego na
poziomie C1, świadectwem ukończenia szkoły
średniej w kraju anglojęzycznym lub
certyfikatem poświadczającym znajomość
języka angielskiego na poziomie min. C1

100

100

D3

D1 – Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje językowe oraz predyspozycje do podjęcia studiów. Rozmowa kwalifikacyjna uwzględnia ocenę aplikacji złożonej w ramach konsorcjum.
D2 – Studia prowadzone są w ramach konsorcjum 7 uniwersytetów partnerskich. Kwalifikacja na studia przebiega dwustopniowo. W pierwszej kolejności kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie konsorcjum, gdzie składa wymagane dokumenty. Rejestracja na stronie konsorcjum odbywa się w terminie od stycznia do kwietnia. Po wstępnej kwalifikacji kandydata przez radę konsorcjum, kandydat
zobowiązany jest do udziału w rekrutacji w Uniwersytecie Jagiellońskim.
D3 – Wpis na studia w ramach kierunku wymaga wyboru specjalizacji. Zakwalifikowanie na daną specjalizację zależy od miejsca kandydata na liście rankingowej oraz jego preferencji zgłoszonych w procesie rekrutacji.
D4 – Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku francuskim, jest przeprowadzana w oparciu o tekst o charakterze ogólnokulturowym i sprawdza kompetencje językowe oraz predyspozycje do oferowanych ścieżek.
D5 – Rozmowa kwalifikacyjna w języku hiszpańskim, przeprowadzana w oparciu o tekst o charakterze ogólnokulturowym, sprawdzająca kompetencje językowe oraz predyspozycje do oferowanych ścieżek.
D6 – W przypadku kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów w zakresie innym niż indologia istnieje możliwość skierowania ich na zajęcia (w ramach programu) ze studiami pierwszego stopnia celem uzupełnienia wiedzy niezbędnej do studiowania na studiach drugiego stopnia.
D7 – Kandydaci nieposiadający udokumentowanej znajomości języka perskiego zobowiązani są do uzupełnienia różnic programowych w zakresie języka perskiego oraz podstaw wiedzy iranistycznej w ramach zajęć na studiach pierwszego stopnia.
D8 – Rozmowa kwalifikacyjna w języku chińskim sprawdzająca kompetencje językowe kandydata (wymagane na poziomie B2 według CEFR). Wynik rozmowy kwalifikacyjnej od 60% (60–100 punktów) uznaje się za pozytywny i poddaje przemnożeniu przez współczynnik 1 lub 0,7 w zależności od grupy.
D9 – W przypadku kandydatów nieznających języka tureckiego istnieje możliwość skierowania ich na zajęcia (w ramach programu) z pierwszym rokiem studiów pierwszego stopnia.
D10 – Rozmowa kwalifikacyjna sprawdza kompetencje językowe kandydata oraz wiedzę ogólną (zainteresowania) o kraju wybranego modułu (języka) określone programem studiów.
D11 – W ramach limitu przyjęć dla cudzoziemców 6 miejsc jest przeznaczonych w ramach konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza.
D12 – Rozmowa kwalifikacyjna w języku włoskim, przeprowadzana w oparciu o tekst o charakterze ogólnokulturowym, sprawdzająca kompetencje językowe oraz predyspozycje do oferowanych ścieżek.
D13 – Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje językowe oraz predyspozycje do podjęcia studiów.

E

Wydział Filozoficzny

studia stacjonarne
1

etyka

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

50

50

E1

100

30

10

15

2

filozofia

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

25

75

E2

100

40

10

15

3

kognitywistyka

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

35

65

E3

100

30

5

15

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, społecznych,
teologicznych

60

3

18

4

pedagogika

swjp

O

A

100

od osób legitymujących się dyplomem
ukończenia studiów na kierunku innym niż
pedagogika, pedagogika specjalna lub
psychologia wymagane jest udokumentowanie
przygotowania pedagogicznego

100

od osób legitymujących się dyplomem
ukończenia studiów na kierunku innym niż
pedagogika, pedagogika specjalna lub
psychologia wymagane jest udokumentowanie
przygotowania pedagogicznego
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Kryteria kwalifikacji dla obywateli polskich

Kryteria kwalifikacji dla cudzoziemców

limit przyjęć dla cudzoziemców

dolny limit przyjęć

100

100

60

5

30

A

100

100

70

10

20

na dowolnym kierunku

A

100

100

100

10

30

na dowolnym kierunku

A

100

100

30

5

10

inny element

średnia ze studiów

wagi elementów kryteriów kwalifikacji

5

pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

100

6

porównawcze studia cywilizacji

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

100

7

praca socjalna

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

8

religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i
kulturami świata

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

9

socjologia

swjp

O

2 st

10

studia nad buddyzmem współczesnym

swjp

O

2 st

od osób legitymujących się dyplomem
ukończenia studiów na kierunku innym niż
pedagogika, pedagogika specjalna lub
psychologia wymagane jest udokumentowanie
przygotowania pedagogicznego

100

uwagi

10

sposób obliczenia innego elementu

inny element

5

dodatkowe kryterium
formalne

uwagi

30

wynik egzaminu pisemnego

100

wynik testu

18

wynik rozmowy kwalifikacyjnej

3

Do podjęcia studiów
upoważnione są również
osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia
studiów (co najmniej
licencjata):

1

40

Do podjęcia studiów upoważnione
są osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia studiów (co
najmniej licencjata):

ocena na dyplomie

limit przyjęć dla obywateli polskich

wynik rozmowy kwalifikacyjnej
sprawdzającej predyspozycje do
podjęcia studiów (w tym znajomość
języka studiów)

dodatkowa(e) grupa(y)
studiów
(z niższym współczynnikiem
istotności)

ocena z egzaminu dyplomowego

podstawowa grupa studiów
(ze współczynnikiem istotności
równym 1)

podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

poziom kształcenia

kierunek

profil kształcenia

lp

język studiów

limity przyjęć
podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

dodatkowe kryterium
formalne
sposób obliczenia innego elementu

od osób legitymujących się dyplomem
ukończenia studiów na kierunku innym niż
pedagogika, pedagogika specjalna lub
psychologia wymagane jest udokumentowanie
przygotowania pedagogicznego

E1 – Zakres rozmowy kwalifikacyjnej: w toku rozmowy sprawdzane są kompetencje kandydatki/kandydata w zakresie podstawowej wiedzy etycznej, znajomości etycznych wątków dyskursu akademickiego i publicznego, etyki zawodowej, zdolność do przedstawienia własnych zainteresowań i poglądów związanych z etyką, umiejętność posługiwania się terminologią na poziomie podstawowym, prowadzenia
dyskusji.
E2 – Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca: zainteresowania i lektury filozoficzne, zaprezentowanie propozycji zagadnień, które mogą być podjęte w pracy magisterskiej, pytania w zakresie filozofii na podstawie „Historii filozofii” Władysława Tatarkiewicza.
E3 – Lista lektur do egzaminu (obowiązują wszystkie lektury z listy):
1. Munakata Y., Casey B.J., Diamond A., Developmental cognitive neuroscience: progress and potential. Trends in Cognitive Sciences, 8, 2004, 122–128.
2. Pogonowski J., Pojęcie prawdy w naukach dedukcyjnych.
3. Nagel T., Jak to jest być nietoperzem?, w: Pytania ostateczne, tłum. A. Romaniuk, Warszawa 1977, s. 203–219; oryg.: What Is It Like to Be a Bat?, “The Philosophical Review” 1974, t. 83/4, s. 435–450.
4. Poole D., Mackworth A., Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, Cambridge 2010, rozdziały 1 i 3: 1. Artificial Intelligence and Agents; 3. States and Searching.
5. Markman A., Extending the classical view of representation. Trends in Cognitive Science, 4, 2000, 470–475.
6. Heyes C.M., Cztery drogi ewolucji poznawczej, w: Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne, t. 2, Ewolucja i złożone struktury poznawcze, red. A. Klawiter, Warszawa 2009, s. 39–51.; oryg.: Heyes C.M., Four routes of cognitive evolution. Psychological Review, 110, 2003, 713–727.
7. Prinz, J.J., Empirical Philosophy and Experimental Philosophy, w: Experimental Philosophy, eds. J. Knobe & Sh. Nicols, Oxford 2008, s. 189–208.

F

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

studia stacjonarne
1

astrofizyka i kosmologia

swjp

O

2 st

2

astronomia

swjp

O

2 st

3

biofizyka

swjp

O

2 st

4

fizyka

swjp

O

2 st

5

informatyka gier komputerowych

swjp

O

2 st

6

informatyka stosowana

swjp

O

2 st

7

zaawansowane materiały i nanotechnologia

swjp

O

2 st

8

Advanced Materials and Nanotechnology

swjo

O

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
inżynieryjno-technicznych, ścisłych i
przyrodniczych
na kierunkach w zakresie nauk:
inżynieryjno-technicznych, ścisłych i
przyrodniczych
na kierunkach w zakresie nauk:
inżynieryjno-technicznych, ścisłych i
przyrodniczych
na kierunkach w zakresie nauk:
inżynieryjno-technicznych, ścisłych i
przyrodniczych
na kierunkach w zakresie nauk:
inżynieryjno-technicznych, ścisłych i
przyrodniczych
na kierunkach w zakresie nauk:
inżynieryjno-technicznych, ścisłych i
przyrodniczych
na kierunkach w zakresie nauk:
inżynieryjno-technicznych, ścisłych i
przyrodniczych
na kierunkach w zakresie nauk:
inżynieryjno-technicznych, ścisłych i
przyrodniczych

A

100

100

10

3

6

A

100

100

15

3

6

A

100

100

20

2

12

A

100

100

30

5

12

A

100

F1

100

F3

30

2

12

A

100

F1

100

F3

30

2

12

100

30

3

12

50

50

10

A

100

A

100

F2

100

A

100

F1

100

F3

30

2

15

A

100

F1

100

F3

42

2

15

studia niestacjonarne
9

informatyka gier komputerowych

swjp

O

2 st

10

informatyka stosowana

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
inżynieryjno-technicznych, ścisłych i
przyrodniczych
na kierunkach w zakresie nauk:
inżynieryjno-technicznych, ścisłych i
przyrodniczych

F1 – Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu jedynie umożliwienie kandydatowi dodatkowego uściślenia lub wyjaśnienia informacji o zaliczonych kursach, znajdujących się w przesłanej przez niego na etapie zgłoszenia rekrutacyjnego kopii suplementu dyplomu lub wypisu z przebiegu ukończonych studiów. Formuła spotkania nie przewiduje jakiejkolwiek formy sprawdzania wiedzy lub umiejętności kandydata. Liczba
punktów ustalana jest wyłącznie na podstawie dokumentacji, jako liczba procent zrealizowanych przez kandydata w ramach ukończonych studiów wyższych treści programowych w odniesieniu do ramowych treści programowych określonych uprzednio w standardach kształcenia dla kierunku informatyka.
F2 – Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydata do podjęcia studiów, w tym m.in. zainteresowania kandydata, jego wyniki na dyplomie oraz znajomośc języka angielskiego.
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limity przyjęć

50

2

12

2

geografia

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

100

G2

100

G2

120

5

30

G3

35

3

10

inny element

średnia ze studiów

dodatkowe kryterium
formalne
sposób obliczenia innego elementu

dolny limit przyjęć

limit przyjęć dla cudzoziemców

G1

uwagi

100

sposób obliczenia innego elementu

inny element

G1

dodatkowe kryterium
formalne

uwagi

100

wynik egzaminu pisemnego

A

wynik testu

na dowolnym kierunku

wynik rozmowy kwalifikacyjnej

2 st

Do podjęcia studiów
upoważnione są również
osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia
studiów (co najmniej
licencjata):

1

O

Do podjęcia studiów upoważnione
są osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia studiów (co
najmniej licencjata):

ocena na dyplomie

swjp

poziom kształcenia

e-gospodarka przestrzenna

kierunek

profil kształcenia

1

lp

język studiów

limit przyjęć dla obywateli polskich

wynik rozmowy kwalifikacyjnej
sprawdzającej predyspozycje do
podjęcia studiów (w tym znajomość
języka studiów)

ocena z egzaminu dyplomowego

dodatkowa(e) grupa(y)
studiów
(z niższym współczynnikiem
istotności)

podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

podstawowa grupa studiów
(ze współczynnikiem istotności
równym 1)

podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

wagi elementów kryteriów kwalifikacji
F3 – Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu jedynie umożliwienie kandydatowi dodatkowego uściślenia lub wyjaśnienia informacji o zaliczonych kursach, znajdujących się w przesłanej przez niego na etapie zgłoszenia rekrutacyjnego kopii suplementu dyplomu lub wypisu z przebiegu ukończonych studiów. Formuła spotkania nie przewiduje jakiejkolwiek formy sprawdzania wiedzy lub umiejętności kandydata. Liczba
punktów ustalana jest wyłącznie na podstawie dokumentacji, jako liczba procent zrealizowanych przez kandydata w ramach ukończonych studiów wyższych treści programowych w odniesieniu do ramowych treści programowych określonych uprzednio w standardach kształcenia dla kierunku informatyka. Osoby, które nie posiadają certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego są zobowiązane do
przystąpienia do rozmowy celem weryfikacji znajomosći języka polskiego.

G

Wydział Geografii i Geologii

studia stacjonarne

3

geologia

swjp

O

2 st

A

na dowolnym kierunku

100

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia
drugiego stopnia na kierunku geologia musi
posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz
kompetencje niezbędne do kontynuowania
kształcenia na studiach drugiego stopnia.
Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów
pierwszego stopnia lub w inny sposób nie
uzyskał wymaganych kompetencji może
podjąć studia drugiego stopnia na kierunku
geologia, jeżeli uzupełnienie braków
kompetencyjnych może być zrealizowane
przez zaliczenie zajęć w wymiarze
nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

G3

100

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia
drugiego stopnia na kierunku geologia musi
posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz
kompetencje niezbędne do kontynuowania
kształcenia na studiach drugiego stopnia.
Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów
pierwszego stopnia lub w inny sposób nie
uzyskał wymaganych kompetencji może
podjąć studia drugiego stopnia na kierunku
geologia, jeżeli uzupełnienie braków
kompetencyjnych może być zrealizowane
przez zaliczenie zajęć w wymiarze
nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

G1 – Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy motywacji i przygotowania kandydata do podjęcia studiów oraz jego zainteresowań i planowanej pracy magisterskiej.
G2 – Zakres rozmowy kwalifikacyjnej tematycznie obejmuje: motywację i przygotowanie do podjęcia studiów na deklarowanym kierunku i ścieżce specjalizacyjnej (50 pkt); zainteresowania kandydata i planowaną pracę magisterską (50 pkt).
G3 – Zakres rozmowy kwalifikacyjnej tematycznie obejmuje motywację do podjęcia studiów na kierunku geologia, zainteresowania kandydata oraz kompetencje w zakresie geologii na poziomie studiów licencjackich w dziedzinie nauk o Ziemi. Kandydat/ka może uzyskać: maksymalnie po 25 punktów za odpowiedzi w temacie motywacji i zainteresowań; maksymalnie 50 punktów za kompetencje w zakresie
geologii.

H

Wydział Historyczny

studia stacjonarne

1

archeologia

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, teologicznych, a
także w zakresie: bibliologii i
informatologii, nauk o rodzinie, nauk o
zarządzaniu

na dowolnych innych
kierunkach, dla których
współczynnik istotności jest
równy: 0,75

A

100

dla osób legitymujących się dyplomem
ukończenia studiów na kierunku innym niż
archeologia jest pozytywne zaliczenie
rozmowy kwalifikacyjnej na poziomie egzaminu
licencjackiego z archeologii. Pozytywne
zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza
uzyskanie z niej minimum 65% punktów
możliwych do zdobycia. Dla kandydatów
posiadających tytuł zawodowy licencjata na
kierunku kulturoznawstwo, specjalność
cywilizacje starożytne świata, zakres rozmowy
kwalifikacyjnej ograniczony jest do zagadnień
metodyki archeologii. Absolwenci innych
kierunków studiów niż archeologia przyjęci na
studia zobowiązani są do uzupełnienia ćwiczeń
terenowych (2 miesiące) do końca drugiego
roku studiów II stopnia, pod rygorem skreślenia
z listy studentów.

100

50

2

15
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swjp

O

O

2 st

na innych kierunkach w
zakresie nauk:
humanistycznych, społecznych,
teologicznych, dla których
współczynnik istotności jest
równy: 0,85

A

dla osób legitymujących się dyplomem
ukończenia studiów na kierunku innym niż
etnologia lub antropologia kulturowa jest
pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej
w oparciu o znajomość lektur, których lista
zamieszczona jest na stronie IEiAK UJ.
Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej
oznacza uzyskanie z niej minimum 65%
punktów możliwych do zdobycia. Absolwenci
innych kierunków niż etnologia lub antropologia
kulturowa zobowiazani są do uzupełnienia do
końca IV semestru przedmiotów z zakresu
metodologii badań etnologicznych

100

50

50

60

5

10

100

180

10

20

100

35

5

10

uwagi

100

inny element

uwagi

sposób obliczenia innego elementu

wynik rozmowy kwalifikacyjnej
sprawdzającej predyspozycje do
podjęcia studiów (w tym znajomość
języka studiów)

inny element

wynik egzaminu pisemnego

wynik testu

wynik rozmowy kwalifikacyjnej

1

średnia ze studiów

ocena z egzaminu dyplomowego

ocena na dyplomie

dodatkowe kryterium
formalne

wagi elementów kryteriów kwalifikacji

A

na dowolnym kierunku

na kierunku historia

podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

poziom kształcenia
2 st

Do podjęcia studiów
upoważnione są również
osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia
studiów (co najmniej
licencjata):

dolny limit przyjęć

historia

swjp

Do podjęcia studiów upoważnione
są osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia studiów (co
najmniej licencjata):

dodatkowa(e) grupa(y)
studiów
(z niższym współczynnikiem
istotności)

limit przyjęć dla cudzoziemców

3

etnologia i antropologia kulturowa

podstawowa grupa studiów
(ze współczynnikiem istotności
równym 1)

limit przyjęć dla obywateli polskich

2

kierunek

profil kształcenia

lp

język studiów

limity przyjęć
podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

dodatkowe kryterium
formalne
sposób obliczenia innego elementu

na dowolnych innych
kierunkach, dla których
współczynnik istotności jest
równy 0,75

4

historia sztuki

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, teologicznych, a
także w zakresie: sztuki, bibliologii i
informatologii, nauk o rodzinie, nauk o
zarządzaniu

5

judaistyka

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

6

muzykologia

A

na innych kierunkach w
zakresie sztuki, dla których
współczynnik istotności jest
równy 0,85
swjp

O

2 st

na kierunku muzykologia

25

dla osób legitymujących się dyplomem
ukończenia studiów na kierunku innym niż
historia sztuki jest pozytywne zaliczenie
rozmowy kwalifikacyjnej na poziomie egzaminu
licencjackiego z historii sztuki. Pozytywne
zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza
uzyskanie z niej minimum 65% punktów
możliwych do zdobycia

75

H1

A

100

100

35

4

10

A

100

100

25

3

10

100

20

5

10

na dowolnnych innych
kierunkach, dla których
współczynnik istotoności jest
równy: 0,6

7

ochrona dóbr kultury

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, teologicznych, a
także w zakresie: sztuki, bibliologii i
informatologii, nauk o rodzinie, nauk o
zarządzaniu

A

25

dla osób legitymujących się dyplomem
ukończenia studiów na kierunku innym niż
ochrona dóbr kultury jest pozytywne zaliczenie
rozmowy kwalifikacyjnej na poziomie egzaminu
licencjackiego z ochrony dóbr kultury.
Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej
oznacza uzyskanie z niej minimum 65%
punktów możliwych do zdobycia.

75

H2

H1 – Rozmowa przebiega w oparciu o zagadnienia z zakresu historii sztuki na poziomie egzaminu licencjackiego, które są zamieszczone na stronie Instytutu.
H2 – Rozmowa przebiega w oparciu o zagadnienia z zakresu ochrony dóbr kultury na poziomie egzaminu licencjackiego, które są zamieszczone na stronie Instytutu.

I

Wydział Matematyki i Informatyki

studia stacjonarne

1

2

informatyka

informatyka analityczna

swjp

swjp

O

O

2 st

na kierunkach z zakresu: informatyki;
matematyki; astronomii; nauk
fizycznych; automatyki, elektroniki i
elektrotechniki; informatyki technicznej
i telekomunikacji

A

100

I1

100

I4

65

10

15

2 st

na kierunkach z zakresu: informatyki;
matematyki; astronomii; nauk
fizycznych; automatyki, elektroniki i
elektrotechniki; informatyki technicznej
i telekomunikacji

A

100

I2

100

I5

24

5

10
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O

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
ścisłych i przyrodniczych oraz
inżynieryjno-technicznych

A

4

matematyka komputerowa

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
ścisłych i przyrodniczych oraz
inżynieryjno-technicznych

A

100

100

I1 – Rozmowa przebiega w oparciu o zagadnienia z matematyki i informatyki w zakresie obowiązującym na studiach I stopnia na kierunku informatyka prowadzonym przez WMiI UJ, które są zamieszczone na stronie Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej.
I2 – Rozmowa przebiega w oparciu o zagadnienia z matematyki i informatyki w zakresie obowiązującym na studiach I stopnia na kierunku informatyka analityczna prowadzonym przez WMiI UJ, które są zamieszczone na stronie Instytutu Informatyki Analitycznej.
I3 – Rozmowa przebiega w oparciu o zagadnienia z matematyki w zakresie obowiązującym na studiach I stopnia na kierunku matematyka prowadzonym przez WMiI UJ, które są zamieszczone na stronie Instytutu Matematyki.
I4 – W ramach rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany rozwiązać zadania z matematyki lub informatyki z zakresu studiów I stopnia na kierunku informatyka prowadzonym przez WMiI UJ.
I5 – W ramach rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany rozwiązać zadania z matematyki lub informatyki z zakresu studiów I stopnia na kierunku informatyka analityczna prowadzonym przez WMiI UJ.
I6 – W ramach rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany rozwiązać zadania z matematyki z zakresu studiów I stopnia na kierunku matematyka prowadzonym przez WMiI UJ.
I7 – W ramach rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany rozwiązać zadania z matematyki lub informatyki z zakresu studiów I stopnia na kierunku matematyka komputerowa prowadzonym przez WMiI UJ.

I6

150

20

30

100

I7

30

10

10

uwagi

100

inny element

uwagi
I3

wynik rozmowy kwalifikacyjnej
sprawdzającej predyspozycje do
podjęcia studiów (w tym znajomość
języka studiów)

inny element

wynik egzaminu pisemnego

wynik testu

wynik rozmowy kwalifikacyjnej

1

wagi elementów kryteriów kwalifikacji

dolny limit przyjęć

swjp

sposób obliczenia innego elementu

limit przyjęć dla cudzoziemców

matematyka

dodatkowe kryterium
formalne

limit przyjęć dla obywateli polskich

3

średnia ze studiów

Do podjęcia studiów
upoważnione są również
osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia
studiów (co najmniej
licencjata):

ocena z egzaminu dyplomowego

Do podjęcia studiów upoważnione
są osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia studiów (co
najmniej licencjata):

dodatkowa(e) grupa(y)
studiów
(z niższym współczynnikiem
istotności)

ocena na dyplomie

podstawowa grupa studiów
(ze współczynnikiem istotności
równym 1)

podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

poziom kształcenia

kierunek

profil kształcenia

lp

język studiów

limity przyjęć
podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

dodatkowe kryterium
formalne
sposób obliczenia innego elementu
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dolny limit przyjęć

100

25

3

15

100

100

36

2

15

100

100

50

2

15

26

0

15

inny element

uwagi

sposób obliczenia innego elementu

wagi elementów kryteriów kwalifikacji

uwagi

20

dodatkowe kryterium
formalne

inny element

limit przyjęć dla cudzoziemców

wynik rozmowy kwalifikacyjnej
sprawdzającej predyspozycje do
podjęcia studiów (w tym znajomość
języka studiów)

10

wynik egzaminu pisemnego

145

wynik testu

20

wynik rozmowy kwalifikacyjnej

5

1

45

średnia ze studiów

ocena z egzaminu dyplomowego

Do podjęcia studiów
upoważnione są również
osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia
studiów (co najmniej
licencjata):

ocena na dyplomie

Do podjęcia studiów upoważnione
są osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia studiów (co
najmniej licencjata):

dodatkowa(e) grupa(y)
studiów
(z niższym współczynnikiem
istotności)

podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

poziom kształcenia

podstawowa grupa studiów
(ze współczynnikiem istotności
równym 1)

limit przyjęć dla obywateli polskich

J

kierunek

profil kształcenia

lp

język studiów

limity przyjęć
podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

dodatkowe kryterium
formalne
sposób obliczenia innego elementu

Wydział Polonistyki

studia stacjonarne
na innych kierunkach w
zakresie nauk:
humanistycznych,
teologicznych, a także w
zakresie: bibliologii i
informatologii, nauk o rodzinie,
nauk o zarządzaniu, dla
których współczynnik
istotności jest równy: 0,75

1

edytorstwo

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie edytorstwa

2

filologia polska nauczycielska

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie nauk
humanistycznych

3

język polski w komunikacji społecznej

swjp

O

2 st

4

krytyka literacka

swjp

O

2 st

5

kulturoznawstwo – teksty kultury

swjp

O

2 st

6

logopedia

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie polonistyki
lub neofilologii

A

7

nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

swjp

O

2 st

na kierunkach filologicznych i
kulturoznawczych

A

8

performatyka

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A
A
A

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, społecznych,
teologicznych
na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, społecznych,
teologicznych, a także w zakresie
sztuki
na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, społecznych,
teologicznych, a także w zakresie
sztuki

9

polonistyka antropologiczno-kulturowa

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, społecznych,
teologicznych

10

polonistyka-komparatystyka

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, społecznych

11

przekładoznawstwo literacko-kulturowe

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, teologicznych, a
także w zakresie: bibliologii i
informatologii, nauk o rodzinie, nauk o
zarządzaniu

12

teatrologia

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, społecznych

A

100

A

100

A

100

A

A

100

posiadanie przez kandydata uprawnień do
wykonywania zawodu nauczyciela języka
polskiego uzyskanych na studiach I stopnia

100

50

50

100

J1

100

posiadanie przez kandydata uprawnień do
wykonywania zawodu nauczyciela

J1

100

100

25

5

15

50

100

25

5

15

100

100

60

5

15

100

60

10

15

100

20

2

12

100

25

5

15

50

A

100

A

100

znajomość języka obcego (angielski, niemiecki,
francuski, włoski, węgierski, hiszpański,
portugalski) na poziomie min. B2+
udokumentowana dyplomem ukończenia
studiów filologicznych w zakresie danego
języka lub certyfikatem (zgodnie z
obowiązującymi w Uniwersytecie Jagiellońskim
zasadami zaliczania lektoratu języka obcego
na podstawie certyfikatu potwierdzającego
znajomość języka obcego) lub informacją w
suplemencie do dyplomu ukończenia studiów
wyższych
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Kryteria kwalifikacji dla obywateli polskich

Kryteria kwalifikacji dla cudzoziemców

O

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, społecznych,
teologicznych

wagi elementów kryteriów kwalifikacji

A

100

Inny element obliczony w oparciu o:
1. list motywacyjny sporządzony w języku
angielskim (65%)
2. opis osiągnięć naukowo-edukacyjnych (35%)

100

RW_JA

uwagi

inny element

wynik rozmowy kwalifikacyjnej
sprawdzającej predyspozycje do
podjęcia studiów (w tym znajomość
języka studiów)

sposób obliczenia innego elementu

uwagi

dodatkowe kryterium
formalne
inny element

wynik egzaminu pisemnego

wynik testu

wynik rozmowy kwalifikacyjnej

1

średnia ze studiów

ocena z egzaminu dyplomowego

ocena na dyplomie

podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

poziom kształcenia
2 st

Do podjęcia studiów
upoważnione są również
osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia
studiów (co najmniej
licencjata):

dodatkowe kryterium
formalne
sposób obliczenia innego elementu

Inny element obliczony w oparciu o:
1. list motywacyjny sporządzony w języku
angielskim (65%)
2. opis osiągnięć naukowo-edukacyjnych
(35%)

RW_JA

dolny limit przyjęć

swjo

Do podjęcia studiów upoważnione
są osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia studiów (co
najmniej licencjata):

dodatkowa(e) grupa(y)
studiów
(z niższym współczynnikiem
istotności)

limit przyjęć dla cudzoziemców

Comparative Heritage Studies

podstawowa grupa studiów
(ze współczynnikiem istotności
równym 1)

limit przyjęć dla obywateli polskich

13

kierunek

profil kształcenia

lp

język studiów

limity przyjęć
podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

5

11

8

J1 – Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa (szczególnie w zakresie opisu fonologicznego, morfologicznego i składniowego języka), psychologii i pedagogiki; doskonałe zdolności komunikacji interpersonalnej i grupowej; oczywistą i mocną motywację do podjęcia studiów logopedycznych; wrażliwość, akceptację i zrozumienie dla różnic pomiędzy ludźmi, które
wynikają z upośledzeń, statusu ekonomicznego lub innego języka i kultury; pozytywną postawę w stosunku do pracy w grupie i samodzielnego poszukiwania informacji; poprawność mowy i języka polskiego (kandydata dyskwalifikują wszelkie wady wymowy, np. mowa sepleniona lub jąkana).

K

Wydział Prawa i Administracji

studia stacjonarne

1

2

administracja

Intellectual Property and New Technologies

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
społecznych, medycznych i nauk o
zdrowiu, humanistycznych

A

swjo

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
społecznych, medycznych i nauk o
zdrowiu, humanistycznych

A

40

60

100

100

Inny element obliczony w oparciu o:
1) ocenę listu motywacyjnego sporządzonego
w języku angielskim (50 pkt.) wskazującego
w szczególności:
a) zaliczone kursy z zakresu prawa (w
szczególności cywilnego lub prawa własności
intelektualnej), zarządzania, ekonomii lub inne
kursy mające przynajmniej pośredni związek z
szeroko pojętą dziedziną prawa własności
intelektualnej i/lub nowych technologii, lub
b) zakres dotychczasowych doświadczeń
związanych z obszarem własności
intelektualnej i/lub nowych technologii.
2) wynik rozmowy kwalifikacyjnej (50 pkt.)
dotyczącej motywacji oraz przygotowania
merytorycznego kandydata do podjęcia
studiów oraz znajomości języka angielskiego
(poziom B2).

100

K1

Inny element obliczony w oparciu o:
1) ocenę listu motywacyjnego sporządzonego
w języku angielskim (50 pkt.) wskazującego w
szczególności:
a) zaliczone kursy z zakresu prawa (w
szczególności cywilnego lub prawa własności
intelektualnej), zarządzania, ekonomii lub inne
kursy mające przynajmniej pośredni związek z
szeroko pojętą dziedziną prawa własności
intelektualnej i/lub nowych technologii, lub
b) zakres dotychczasowych doświadczeń
związanych z obszarem własności
intelektualnej i/lub nowych technologii.
2) wynik rozmowy kwalifikacyjnej (50 pkt.)
dotyczącej motywacji oraz przygotowania
merytorycznego kandydata do podjęcia
studiów oraz znajomości języka angielskiego
(poziom B2).

K1

200

10

40

25

25

20

200

10

60

studia niestacjonarne

3

administracja

40

60

100

K1 – Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie dokonuje się oceny listu motywacyjnego kandydata (ocenianego w skali 0–50 punktów).
Do drugiego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej (ocenianej w skali 0–50 punktów), przystępują kandydaci, którzy uzyskali najwięcej punktów w etapie pierwszym w liczbie przekraczającej o połowę ustalony limit miejsc (limit miejsc w danym naborze + 50%). Kandydaci, którzy nie przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej otrzymują z niej 0 (zero) punktów. Wynik kwalifikacji jest sumą punktów uzyskanych przez
kandydata w obu etapach postępowania kwalifikacyjnego.

L

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

studia stacjonarne
1

amerykanistyka

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, społecznych,
teologicznych

A

100

100

60

2

15

2

bezpieczeństwo narodowe

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, społecznych,
teologicznych

A

100

100

90

10

18

3

politologia

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, społecznych,
teologicznych

A

100

100

90

10

18

4

relacje międzykulturowe

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, społecznych,
teologicznych

A

100

100

65

6

20

5

rosjoznawstwo

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

100

100

60

10

15

6

stosunki międzynarodowe

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, społecznych,
teologicznych

A

100

100

90

10

18
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O

2 st

8

studia eurazjatyckie

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

100

9

studia europejskie

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, społecznych,
teologicznych

A

100

10

studia polsko-ukraińskie

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

100

Inny element obliczony w oparciu o analizę
nadesłanych przez kandydata dokumentów
według następującej punktacji:
1. Wartość merytoryczna aplikacji –
maksymalnie 70 punktów, w tym: a) oceny na
transkrypcie – 25 pkt; b) zbieżność
dotychczasowego wykształcenia oraz
ukończonych studiów z profilem wybranego
kierunku – 10 pkt; c) doświadczenie
akademickie i pozaakademickie lub dodatkowe
osiągnięcia związane merytorycznie z
tematyką studiów – 25 punktów; d) znajomość
języków obcych – 10 pkt.
2. Motywacja – maksymalnie 30 punktów –
motywacja do studiowania na wskazanym
kierunku oraz istotność i oryginalność
zainteresowań i planów badawczych
związanych z przygotowaniem pracy
magisterskiej zaprezentowanych w aplikacji
(max. 6000 znaków).
Inny element obliczony w oparciu o analizę
nadesłanych przez kandydata dokumentów
według następującej punktacji:
1. Wartość merytoryczna aplikacji –
maksymalnie 70 punktów, w tym: a) oceny na
transkrypcie – 50 pkt; b) doświadczenie
akademickie i pozaakademickie, dodatkowe
osiągnięcia, znajomość języków obcych – 20
punktów;
2. Motywacja – maksymalnie 30 punktów –
motywacja do studiowania na wskazanym
kierunku oraz istotność i oryginalność
zainteresowań badawczych
zaprezentowanych w aplikacji (max. 6000
znaków).
Inny element obliczony w oparciu o analizę
nadesłanych przez kandydata dokumentów
według następującej punktacji:
1. ocena listu motywacyjnego sporządzonego
w języku angielskim (w ramach listu
motywacyjnego oceniany będzie również
wstępny projekt pracy magisterskiej) –
maksymalnie 50 punktów,
2. ocena listów referencyjnych – maksymalnie
50 punktów.

International Relations

swjo

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

100

13

International Security and Development

swjo

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

100

14

TransAtlantic Studies

swjo

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

100

Inny element obliczony w oparciu o ocenę listu
sporządzonego w języku angielskim
określającego motywację do podjęcia studiów
na kierunku TransAtlantic Studies.

100

Inny element obliczony w oparciu o analizę
nadesłanych przez kandydata dokumentów
według następującej punktacji:
1. ocena listu motywacyjnego sporządzonego
w języku angielskim (w ramach listu
motywacyjnego oceniany będzie również
wstępny projekt pracy magisterskiej) –
maksymalnie 50 punktów,
2. ocena listów referencyjnych – maksymalnie
50 punktów.

International Relations and Public Diplomacy

2 st

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

20

100

35

10

15

L2

100

60

12

12

L3

100

L3

15

15

15

RW_JA

20

50

10

RW_JA

20

50

4

RW_JA

20

70

15

RW_JA

100

uwagi

2

inny element

40

uwagi

100

L1

100

wynik rozmowy kwalifikacyjnej
sprawdzającej predyspozycje do
podjęcia studiów (w tym znajomość
języka studiów)

inny element

wynik egzaminu pisemnego

wynik testu

100

12

15

dolny limit przyjęć

swjp

swjo

limit przyjęć dla cudzoziemców

studia azjatyckie

European Studies

sposób obliczenia innego elementu

limit przyjęć dla obywateli polskich

7

11

dodatkowe kryterium
formalne

wagi elementów kryteriów kwalifikacji

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, społecznych,
teologicznych

A

wynik rozmowy kwalifikacyjnej

1

średnia ze studiów

Do podjęcia studiów
upoważnione są również
osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia
studiów (co najmniej
licencjata):

ocena z egzaminu dyplomowego

Do podjęcia studiów upoważnione
są osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia studiów (co
najmniej licencjata):

dodatkowa(e) grupa(y)
studiów
(z niższym współczynnikiem
istotności)

ocena na dyplomie

podstawowa grupa studiów
(ze współczynnikiem istotności
równym 1)

podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

poziom kształcenia

kierunek

profil kształcenia

lp

język studiów

limity przyjęć
podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

dodatkowe kryterium
formalne
sposób obliczenia innego elementu

Inny element obliczony w oparciu o analizę
nadesłanych przez kandydata dokumentów
według następującej punktacji:
1. Wartość merytoryczna aplikacji –
maksymalnie 70 punktów, w tym: a) oceny na
transkrypcie – 25 pkt; b) zbieżność
dotychczasowego wykształcenia oraz
ukończonych studiów z profilem wybranego
kierunku – 10 pkt; c) doświadczenie
akademickie i pozaakademickie lub dodatkowe
osiągnięcia związane merytorycznie z
tematyką studiów – 25 punktów; d) znajomość
języków obcych – 10 pkt.
2. Motywacja – maksymalnie 30 punktów –
motywacja do studiowania na wskazanym
kierunku oraz istotność i oryginalność
zainteresowań i planów badawczych
związanych z przygotowaniem pracy
magisterskiej zaprezentowanych w aplikacji
(max. 6000 znaków).
Inny element obliczony w oparciu o analizę
nadesłanych przez kandydata dokumentów
według następującej punktacji:
1. Wartość merytoryczna aplikacji –
maksymalnie 70 punktów, w tym: a) oceny na
transkrypcie – 50 pkt; b) doświadczenie
akademickie i pozaakademickie, dodatkowe
osiągnięcia, znajomość języków obcych – 20
punktów;
2. Motywacja – maksymalnie 30 punktów –
motywacja do studiowania na wskazanym
kierunku oraz istotność i oryginalność
zainteresowań badawczych
zaprezentowanych w aplikacji (max. 6000
znaków).
Inny element obliczony w oparciu o analizę
nadesłanych przez kandydata dokumentów
według następującej punktacji:
1. ocena listu motywacyjnego sporządzonego
w języku angielskim (w ramach listu
motywacyjnego oceniany będzie również
wstępny projekt pracy magisterskiej) –
maksymalnie 50 punktów,
2. ocena listów referencyjnych – maksymalnie
50 punktów

RW_JA

100

RW_JA

100

RW_JA

100

Inny element obliczony w oparciu o ocenę listu
sporządzonego w języku angielskim
określającego motywację do podjęcia studiów
na kierunku TransAtlantic Studies.

RW_JA

10

20

9

100

Inny element obliczony w oparciu o analizę
nadesłanych przez kandydata dokumentów
według następującej punktacji:
1. ocena listu motywacyjnego sporządzonego
w języku angielskim (w ramach listu
motywacyjnego oceniany będzie również
wstępny projekt pracy magisterskiej) –
maksymalnie 50 punktów,
2. ocena listów referencyjnych – maksymalnie
50 punktów.

RW_JA

10

40

12

RW_JA
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Kryteria kwalifikacji dla obywateli polskich

Kryteria kwalifikacji dla cudzoziemców

dolny limit przyjęć

sposób obliczenia innego elementu

limit przyjęć dla cudzoziemców

uwagi

inny element

dodatkowe kryterium
formalne

limit przyjęć dla obywateli polskich

wagi elementów kryteriów kwalifikacji

wynik rozmowy kwalifikacyjnej
sprawdzającej predyspozycje do
podjęcia studiów (w tym znajomość
języka studiów)

sposób obliczenia innego elementu

uwagi

dodatkowe kryterium
formalne
inny element

wynik egzaminu pisemnego

wynik testu

wynik rozmowy kwalifikacyjnej

1

średnia ze studiów

Do podjęcia studiów
upoważnione są również
osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia
studiów (co najmniej
licencjata):

ocena z egzaminu dyplomowego

Do podjęcia studiów upoważnione
są osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia studiów (co
najmniej licencjata):

dodatkowa(e) grupa(y)
studiów
(z niższym współczynnikiem
istotności)

ocena na dyplomie

podstawowa grupa studiów
(ze współczynnikiem istotności
równym 1)

podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

poziom kształcenia

kierunek

profil kształcenia

lp

język studiów

limity przyjęć
podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

90

10

25

studia niestacjonarne

16

bezpieczeństwo narodowe

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, społecznych,
teologicznych

A

100

100

L1 – Zakres rozmowy kwalifikacyjnej tematycznie obejmuje: motywację i przygotowanie do podjęcia studiów na deklarowanym kierunku (50 pkt); zainteresowania kandydata i planowaną pracę magisterską (50 pkt).
L2 – Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: motywację, umiejętność racjonalnego myślenia, kompetencje społeczne oraz przygotowanie do podjęcia studiów na deklarowanym kierunku (oceniane od 0 do 40 pkt); zainteresowania kandydata (oceniane od 0 do 35 pkt).
L3 – Zakres rozmowy kwalifikacyjnej tematycznie obejmuje: motywację i przygotowanie do podjęcia studiów oraz znajomość języka polskiego lub ukraińskiego. Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na studiach polsko-ukraińskich lub kierunkach w zakresie ukrainoznawstwa lub filologii ukraińskiej, uzyskują z rozmowy 100% punktów możliwych do zdobycia,
bez konieczności przystępowania do niej.
L4 – Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do podjęcia studiów. Rozmowa prowadzona w języku angielskim.

Ł

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

studia stacjonarne
1

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

100

100

85

6

40

2

ekonomia

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

100

100

50

10

30

A

100

100

40

3

15

A

100

100

60

2

25

3

elektroniczne przetwarzanie informacji

swjp

O

2 st

na kierunkach: elektroniczne
przetwarzanie informacji,
kulturoznawstwo – specjalność:
elektroniczne przetwarzanie
informacji, informatyka, informatyka
stosowana, matematyka

4

filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, społecznych,
teologicznych, a także w zakresie
sztuki

5

finanse i controlling

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

100

100

50

10

30

6

media społecznościowe w zarządzaniu

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

100

100

55

4

30

7

rachunkowość i zarządzanie finansami

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

100

100

60

10

30

8

zarządzanie – psychologia w zarządzaniu

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

100

100

50

10

30

9

zarządzanie informacją

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

100

100

90

5

20

A

100

100

50

5

20

A

100

100

50

5

20

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, społecznych,
teologicznych, a także w zakresie
sztuki
na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, społecznych,
teologicznych, a także w zakresie
sztuki

na dowolnych innych
kierunkach, dla których
współczynnik istotności jest
równy: 0,7

10

zarządzanie kulturą współczesną

swjp

O

2 st

11

zarządzanie mediami i reklamą

swjp

O

2 st

12

zarządzanie publiczne

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

100

100

100

4

25

13

zarządzanie w turystyce i w sporcie

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

100

100

110

4

30

14

zarządzanie zasobami ludzkimi

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

100

100

50

10

30

100

60

5

25

60

120

35

15

zarządzanie zmianą społeczną

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

16

Business and Finance Management

swjo

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

50

50

100

Inny element obliczony w oparciu o ocenę listu
motywacyjnego wskazującego:
1) argumentację wyboru kierunku,
2) problem społeczny istotny dla kandydata,
taki dla którego kandydat chciałby poszukiwać
rozwiązań,
3) doświadczenia kandydata w działaniach na
rzecz innych ludzi (np. wolontariat, udział w
projektach).
RW_JA

100

Ł1

Kryteria kwalifikacji na studia drugiego stopnia

Załącznik nr 5 do uchwały nr 63/V/2021 Senatu UJ z dnia 26 maja 2021 roku

Kryteria kwalifikacji dla obywateli polskich

Kryteria kwalifikacji dla cudzoziemców
limity przyjęć

limit przyjęć dla cudzoziemców

dolny limit przyjęć

40

35

18

marketing i logistyka

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

B

studia, o których mowa w § 15 ust. 10 załącznika nr 1

100

120

40

35

19

media społecznościowe w zarządzaniu

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

B

studia, o których mowa w § 15 ust. 10 załącznika nr 1

100

50

4

30

20

rachunkowość i zarządzanie finansami

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

B

studia, o których mowa w § 15 ust. 10 załącznika nr 1

100

100

40

35

21

zarządzanie – psychologia w zarządzaniu

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

B

studia, o których mowa w § 15 ust. 10 załącznika nr 1

100

120

40

35

B

studia, o których mowa w § 15 ust. 10 załącznika nr 1

100

50

5

30

inny element

średnia ze studiów

wagi elementów kryteriów kwalifikacji

uwagi

90

sposób obliczenia innego elementu

inny element

100

dodatkowe kryterium
formalne

uwagi

studia, o których mowa w § 15 ust. 10 załącznika nr 1

wynik egzaminu pisemnego

B

wynik testu

na dowolnym kierunku

wynik rozmowy kwalifikacyjnej

2 st

Do podjęcia studiów
upoważnione są również
osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia
studiów (co najmniej
licencjata):

1

O

Do podjęcia studiów upoważnione
są osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia studiów (co
najmniej licencjata):

ocena na dyplomie

swjp

poziom kształcenia

finanse i controlling

kierunek

profil kształcenia

17

lp

język studiów

limit przyjęć dla obywateli polskich

wynik rozmowy kwalifikacyjnej
sprawdzającej predyspozycje do
podjęcia studiów (w tym znajomość
języka studiów)

ocena z egzaminu dyplomowego

dodatkowa(e) grupa(y)
studiów
(z niższym współczynnikiem
istotności)

podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

podstawowa grupa studiów
(ze współczynnikiem istotności
równym 1)

podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

dodatkowe kryterium
formalne
sposób obliczenia innego elementu

studia niestacjonarne

22

zarządzanie mediami i reklamą

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, społecznych,
teologicznych, a także w zakresie
sztuki

23

zarządzanie w turystyce i w sporcie

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

B

studia, o których mowa w § 15 ust. 10 załącznika nr 1

100

60

4

30

24

zarządzanie zasobami ludzkimi

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

B

studia, o których mowa w § 15 ust. 10 załącznika nr 1

100

140

40

35

100

60

6

15

30

30

15

60

6

15

Ł1 – Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do podjęcia studiów. Rozmowa prowadzona w języku angielskim.

M

Wydział Farmaceutyczny

studia stacjonarne

1

kosmetologia

swjp

O

2 st

na kierunku kosmetologia

2

Drug Discovery and Development

swjo

O

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
farmaceutycznych, medycznych,
chemicznych, biologicznych

na dowolnych innych
kierunkach, dla których
współczynnik istotności jest
równy: 0,9

A

50

dodatkowym kryterium formalnym dla osób
posiadających dyplom ukończenia studiów na
kierunku innym niż kosmetologia jest
udokumentowanie zaliczenia programu
nauczania minimum 2-letniego policealnego
studium kosmetycznego (dyplom technika
usług kosmetycznych) lub minimum rocznych
podyplomowych studiów w zakresie
kosmetologii, medycyny estetycznej bądź
dermatologii estetycznej (dyplom ukończenia
studiów podyplomowych) lub 12-miesięcznego
stażu w gabinecie kosmetycznym,
kosmetologicznym lub dermatologicznym
(potwierdzonego świadectwem pracy)

50

A

100

M1

100

M1

studia niestacjonarne

3

kosmetologia

swjp

O

2 st

na kierunku kosmetologia

na dowolnych innych
kierunkach, dla których
współczynnik istotności jest
równy: 0,9

A

50

50

dodatkowym kryterium formalnym dla osób
posiadających dyplom ukończenia studiów na
kierunku innym niż kosmetologia jest
udokumentowanie zaliczenia programu
nauczania minimum 2-letniego policealnego
studium kosmetycznego (dyplom technika
usług kosmetycznych) lub minimum rocznych
podyplomowych studiów w zakresie
kosmetologii, medycyny estetycznej bądź
dermatologii estetycznej (dyplom ukończenia
studiów podyplomowych) lub 12-miesięcznego
stażu w gabinecie kosmetycznym,
kosmetologicznym lub dermatologicznym
(potwierdzonego świadectwem pracy)

100

M1 – Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku angielskim dotycząca: a) merytorycznego przygotowania kandydata do podjęcia studiów, b) umiejętności prowadzenia dyskusji, w ramach dotychczasowej wiedzy, powiązanej tematycznie z pracą nad lekiem, c) znajomości ogólnej tematyki z zakresu nauk farmaceutycznych w obszarze prac nad lekiem oraz planach zawodowych.

Kryteria kwalifikacji na studia drugiego stopnia
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Kryteria kwalifikacji dla obywateli polskich

Kryteria kwalifikacji dla cudzoziemców

dolny limit przyjęć

40

3

20

100

80

0

30

100

50

0

30

60

10

30

uwagi

100

inny element

limit przyjęć dla cudzoziemców

wagi elementów kryteriów kwalifikacji

wynik rozmowy kwalifikacyjnej
sprawdzającej predyspozycje do
podjęcia studiów (w tym znajomość
języka studiów)

sposób obliczenia innego elementu

uwagi

dodatkowe kryterium
formalne
inny element

wynik egzaminu pisemnego

wynik testu

wynik rozmowy kwalifikacyjnej

1

średnia ze studiów

ocena z egzaminu dyplomowego

Do podjęcia studiów
upoważnione są również
osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia
studiów (co najmniej
licencjata):

ocena na dyplomie

Do podjęcia studiów upoważnione
są osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia studiów (co
najmniej licencjata):

dodatkowa(e) grupa(y)
studiów
(z niższym współczynnikiem
istotności)

podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

poziom kształcenia

podstawowa grupa studiów
(ze współczynnikiem istotności
równym 1)

limit przyjęć dla obywateli polskich

N

kierunek

profil kształcenia

lp

język studiów

limity przyjęć
podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

dodatkowe kryterium
formalne
sposób obliczenia innego elementu

Wydział Lekarski

studia stacjonarne

1

dietetyka

swjp

O

2 st

w zakresie dietetyki lub kierunkach, na
których zrealizowano efekty
kształcenia studiów pierwszego
stopnia dla kierunku dietetyka w
dziedzinie nauk medycznych i nauk o
zdrowiu

A

50

50

O Wydział Nauk o Zdrowiu
studia stacjonarne
1

pielęgniarstwo

swjp

O

2 st

na kierunku: pielęgniarstwo

A

2

położnictwo

swjp

O

2 st

na kierunku: położnictwo

A

3

zdrowie publiczne

swjp

O

2 st

na dowolnym kierunku

A

100

O1

100

100

dodatkowym kryterium formalnym
upoważniającym do podjęcia studiów jest
zaliczenie lektoratu z języka angielskiego na
studiach lub zdanie matury międzynarodowej,
lub ukończenie studiów anglojęzycznych, lub
posiadanie certyfikatu znajomości języka
angielskiego ekwiwalentnego do co najmniej
poziomu B1 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

O2

O1 – Egzamin testowy obejmuje zakres materiału nauczania na kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia. Egzamin jest testem jednokrotnego wyboru i obejmuje 100 pytań. Za prawidłowe rozwiązanie każdego pytania przyznaje się 1 punkt. Czas trwania egzaminu wynosi 100 minut.
O2 – Lista uznawanych certyfikatów znajomości języka angielskiego zamieszczona jest na stronie Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM.

100

dodatkowym kryterium formalnym
upoważniającym do podjęcia studiów jest
zaliczenie lektoratu z języka angielskiego na
studiach lub zdanie matury międzynarodowej,
lub ukończenie studiów anglojęzycznych, lub
posiadanie certyfikatu znajomości języka
angielskiego ekwiwalentnego do co najmniej
poziomu B1 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

O2
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Kryteria kwalifikacji dla obywateli polskich

Kryteria kwalifikacji dla cudzoziemców

sposób obliczenia innego elementu

dolny limit przyjęć

uwagi

inny element

dodatkowe kryterium
formalne

limit przyjęć dla cudzoziemców

wagi elementów kryteriów kwalifikacji

wynik rozmowy kwalifikacyjnej
sprawdzającej predyspozycje do
podjęcia studiów (w tym znajomość
języka studiów)

sposób obliczenia innego elementu

uwagi

dodatkowe kryterium
formalne
inny element

wynik egzaminu pisemnego

wynik testu

wynik rozmowy kwalifikacyjnej

1

średnia ze studiów

ocena z egzaminu dyplomowego

Do podjęcia studiów
upoważnione są również
osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia
studiów (co najmniej
licencjata):

ocena na dyplomie

Do podjęcia studiów upoważnione
są osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia studiów (co
najmniej licencjata):

dodatkowa(e) grupa(y)
studiów
(z niższym współczynnikiem
istotności)

podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

poziom kształcenia

podstawowa grupa studiów
(ze współczynnikiem istotności
równym 1)

limit przyjęć dla obywateli polskich

P

kierunek

profil kształcenia

lp

język studiów

limity przyjęć
podstawą ustalenia listy rankingowej jest:

30

2

15

Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

studia stacjonarne
1

międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

swjp

O

2 st

na kierunkach w zakresie nauk:
humanistycznych, społecznych,
teologicznych

A

20

80

dodatkowym kryterium formalnym jest
uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej na studia
wyniku co najmniej 50 punktów w skali od
0–100

P1

100

P1 – Rozmowa kwalifikacyjna na pierwszy rok studiów drugiego stopnia MISH obejmuje zaprezentowanie przez kandydata na studia projektu pracy magisterskiej, zreferowanie zainteresowań naukowych kandydata i wskazanie przez niego, w czym miałby być pomocny tryb studiów międzyobszarowych MISH do napisania tej pracy. Pytania zadawane kandydatowi weryfikują znajomość zagadnień związanych z
wybranym kierunkiem wiodącym w szerszym kontekście wiedzy humanistycznej i społecznej. Rozmowa ta sprawdza wiedzę i kompetencje kandydata niezbędne do podjęcia tych studiów.

R

Ośrodek Międzyobszarowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

studia stacjonarne

1

studia matematyczno-przyrodnicze

swjp

O

2 st

na kierunkach interdyscyplinarnych
o charakterze matematycznoprzyrodniczym

Rejestracja na te studia nie jest prowadzona za pośrednictweme elektronicznego systemu
rejestracji kandydatów. Kandydat dokonuje rejestracji na jeden z kierunków studiów II stopnia
prowadzonych w ramach SMP według zasad obowiązujących na tym kierunku studiów.
Kandydat na studenta SMP, przyjęty na studia II stopnia na tym kierunku, który spełnia
wymogi rekrutacyjne na studia SMP II stopnia, uzyskuje status studenta SMP, potwierdzany
przez Radę Programową SMP, za pośrednictwem Pełnomocnika ds. SMP.

R1

Rejestracja na te studia nie jest prowadzona
za pośrednictweme elektronicznegi systemu
rejestracji kandydatów. Kandydat dokonuje
rejestracji na jeden z kierunków studiów II
stopnia prowadzonych w ramach SMP według
zasad obowiązujących na tym kierunku
studiów. Kandydat na studenta SMP, przyjęty
na studia II stopnia na tym kierunku, który
spełnia wymogi rekrutacyjne na studia SMP II
stopnia, uzyskuje status studenta SMP,
potwierdzany przez Radę Programową SMP,
za pośrednictwem Pełnomocnika ds. SMP.

R1

30

3

6

R1 – W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada SMP może przyznać status studenta SMP II stopnia także innym osobom, przyjętym na studia II stopnia na kierunek zgodny z prowadzonymi w ramach SMP na UJ.
Legenda
1

średnia ze studiów ustalona zgodnie z regulaminem uczelni, w której kandydat ukończył studia

Język studiów:
swjp – studia w języku polskim, swjo – studia w języku obcym
Profil kształcenia:
O – ogólnoakademicki, P – praktyczny
Poziom kształcenia:
2 st – studia drugiego stopnia
Podstawą ustalenia listy rankingowej jest:
A – wynik kwalifikacji, wyrażony liczbą z zakresu od 0 do 100, ustalony w oparciu o:, B – złożenie wymaganych dokumentów

RW_JA – Dodatkowym kryterium formalnym jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka angielskiego. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej minimum 60% punktów możliwych do zdobycia. Osoby, które posiadają dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uzyskują z rozmowy 100% punktów możliwych do
zdobycia, bez konieczności przystępowania do niej. Lista wybranych dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, akceptowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim, znajduje się na stronie poświęconej rekrutacji na studia.

