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KRYTERIA PRZYJĘĆ DLA KANDYDATÓW NA  
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  

 
Rekrutacja 2019/2020 

 
1. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu 

zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom 
z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem 
zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.  
 

2. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu 
zawodowego magistra mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem 
zawodowym licencjata na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem 
zawodowym inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera na kierunku 
pokrewnym.  

 
3. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które 

uzyskały dyplom uczelni zagranicznej potwierdzający ukończenie studiów 
wyższych tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego. Dyplom zagraniczny 
uprawnia do przyjęcia na studia w polskiej uczelni, jeśli uprawnia do 
podejmowania studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został uzyskany.   

 
4. O przyjęcie na kierunek dietetyka mogą ubiegać się osoby, które uzyskały 

dyplom z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera z kierunków, na których 
uzyskane efekty uczenia się na studiach pierwszego stopnia pokrywają się 
przynajmniej w  60 % z efektami uczenia się obowiązującymi na studiach 
pierwszego stopnia na kierunku dietetyka oraz w programie studiów występował 
przedmiot dotyczący zasad żywienia człowieka. Liczba punktów ECTS o 
treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 110. 

 
5. Kandydat na studia drugiego stopnia wybiera kierunek studiów i specjalność 

jeżeli jest oferowana w ramach kierunku. Kandydat wybiera jedną specjalność w 
ramach danego kierunku studiów i może realizować studia tylko na jednej 
specjalności.  

 
6. Za kierunek pokrewny inżynierski uznaje się kierunek kończący się nadaniem 

tytułu zawodowego inżyniera. Ponadto efekty uczenia się w zakresie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego 
stopnia pokrywają się przynajmniej w 60 % z efektami uczenia się  
obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się 
kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z 
wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach 
kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku 
studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 
126. 

 
7. Za kierunek pokrewny licencjacki uznaje się taki, na którym efekty uczenia się 

uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się w 60 % z efektami 
uczenia się na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się 
kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z 
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wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach 
kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku 
studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 
108. 

 
8. Kandydat z kierunku pokrewnego jest zobowiązany do złożenia deklaracji 

kierunku pokrewnego (do pobrania ze strony internetowej) w dniu 12 lipca 2019 
r. – w tym dniu odbywa się weryfikacja deklaracji dla kandydatów z kierunków 
pokrewnych. Szczegółowe informacje na temat miejsca i godziny kandydat 
otrzyma na indywidualne  konto w IRK. Kierunek uważa się za pokrewny, jeżeli 
nazwa kierunku ukończonego jest inna niż nazwa kierunku wybranego w 
rekrutacji na studia drugiego stopnia. W formularzu deklaracji kierunku 
pokrewnego dziekan dokonuje wpisu o konieczności uzupełnienia dodatkowych 
przedmiotów. 

 
9. Przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia odbywają się na podstawie list 

rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego 
obejmującego średnią ocen z egzaminów i zaliczeń. 

 


