
 

1 

 

Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 403 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  
z dnia 20 marca 2019 r. (Monitor UW z 2019 r., poz. 84); zał. do uchwały nr 403 Senatu Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 20 marca 2019 r.; uchwały nr 416 Senatu UW z dnia 8 maja 2019 r. (Monitor UW 
z 2019 r., poz. 130; załącznika do uchwały nr 416 Senatu UW z dnia 8 maja 2019 r. oraz uchwały  
nr 423 Senatu UW z dnia 15 maja 2019 r. (Monitor UW z 2019 r., poz. 140; załącznika do uchwały nr 
423 Senatu UW z dnia 15 maja 2019 r. 
 

 
UCHWAŁA NR 403 

SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 20 marca 2019 r. 

w sprawie określenia limitów przyjęć na studia pierwszego stopnia,  
jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia  

na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 

Na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) w związku z § 3 
uchwały nr 378 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. 
w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia 
pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na 
Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 (Monitor UW z 2018 r. 
poz. 343) oraz § 30 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: 
Monitor UW z 2015 r., poz. 150 z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Warszawskiego 
postanawia, co następuje: 

§ 1 

Określa się limity przyjęć na studia pierwszego stopnia, jednolite studia 
magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku 
akademickim 2019/2020, stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2 

Jednostka rekrutująca może uruchomić studia na kierunku studiów, na który nie 
zgłosiła się minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów, 
określona w załączniku do uchwały, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Rektora. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Senatu UW  
Rektor: M. Pałys 
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Załącznik 
do uchwały nr 403 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 marca 2019 r.  

w sprawie określenia limitów przyjęć na studia pierwszego stopnia,  
jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia  

na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 

 
 

Limity przyjęć na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie  
i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 
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Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 36 

71. Kierunek studiów: kognitywistyka ................................................................................................ 36 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 36 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 36 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 36 

72. Kierunek studiów: kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska ....................................... 37 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 37 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 37 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 37 

73. Kierunek studiów: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej ........................................... 37 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 37 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 37 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 37 

74. Kierunek studiów: kulturoznawstwo – wiedza o kulturze ............................................................ 37 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 37 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 37 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 37 

75. Kierunek studiów: lingwistyka stosowana ................................................................................... 37 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 37 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 37 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 37 

76. Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach .......................................................... 37 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 37 
Profil kształcenia: praktyczny ........................................................................................................ 37 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 37 

77. Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach .......................................................... 38 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 38 
Profil kształcenia: praktyczny ........................................................................................................ 38 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 38 

78. Kierunek studiów: logopedia ogólna i kliniczna ........................................................................... 38 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 38 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 38 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 38 

78a. Kierunek studiów: logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna .............................................. 38 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 38 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 38 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 38 

79. Kierunek studiów: matematyka ................................................................................................... 38 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 38 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 38 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 38 

80. Kierunek studiów: międzywydziałowe studia ochrony środowiska ............................................. 38 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 38 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 38 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 38 

81. Kierunek studiów: muzykologia ................................................................................................... 39 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 39 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 39 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 39 

82. Kierunek studiów: nauczanie języków obcych ............................................................................ 39 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 39 
Profil kształcenia: praktyczny ........................................................................................................ 39 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 39 

83. Kierunek studiów: nauczanie języków obcych ............................................................................ 39 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 39 
Profil kształcenia: praktyczny ........................................................................................................ 39 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 39 

84. Kierunek studiów: ochrona środowiska ....................................................................................... 39 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 39 
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Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 39 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 39 

85. Kierunek studiów: organizowanie rynku pracy ............................................................................ 39 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 39 
Profil kształcenia: praktyczny ........................................................................................................ 39 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 39 

86. Kierunek studiów: orientalistyka – afrykanistyka ......................................................................... 40 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 40 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 40 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 40 

87. Kierunek studiów: orientalistyka – arabistyka ............................................................................. 40 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 40 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 40 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 40 

88. Kierunek studiów: orientalistyka – indologia ............................................................................... 40 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 40 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 40 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 40 

89. Kierunek studiów: orientalistyka – iranistyka............................................................................... 40 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 40 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 40 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 40 

90. Kierunek studiów: orientalistyka – japonistyka ............................................................................ 41 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 41 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 41 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 41 

91. Kierunek studiów: orientalistyka – japonistyka ............................................................................ 41 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 41 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 41 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) ............................................................................... 41 

92. Kierunek studiów: orientalistyka – koreanistyka ......................................................................... 41 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 41 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 41 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) ............................................................................... 41 

93. Kierunek studiów: orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego ............................................ 41 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 41 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 41 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 41 

94. Kierunek studiów: orientalistyka – mongolistyka i tybetologia .................................................... 41 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 41 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 41 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 41 

95. Kierunek studiów: orientalistyka – sinologia................................................................................ 42 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 42 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 42 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 42 

96. Kierunek studiów: orientalistyka – sinologia................................................................................ 42 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 42 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 42 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) ............................................................................... 42 

97. Kierunek studiów: orientalistyka – turkologia .............................................................................. 42 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 42 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 42 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 42 

98. Kierunek studiów: orientalistyka .................................................................................................. 42 
Specjalności: hebraistyka, koreanistyka ............................................................................................ 42 

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 42 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 42 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 42 

99. Kierunek studiów: pedagogika .................................................................................................... 42 
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Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 42 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 42 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 42 

100. Kierunek studiów: pedagogika .................................................................................................. 43 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 43 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 43 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 43 

101. Kierunek studiów: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna .............................................. 43 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie ................................................................................... 43 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 43 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 43 

102. Kierunek studiów: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna .............................................. 43 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie ................................................................................... 43 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 43 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 43 

103. Kierunek studiów: politologia .................................................................................................... 43 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 43 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 43 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 43 

104. Kierunek studiów: politologia .................................................................................................... 43 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 43 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 43 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 43 

105. Kierunek studiów: Undergraduate Programme in Political Science ......................................... 44 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 44 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 44 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 44 

106. Kierunek studiów: polityka społeczna ....................................................................................... 44 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 44 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 44 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 44 

107. Kierunek studiów: European Politics and Economics .............................................................. 44 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 44 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 44 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 44 

108. Kierunek studiów: praca socjalna ............................................................................................. 44 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 44 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 44 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 44 

109. Kierunek studiów: prawo........................................................................................................... 45 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie ................................................................................... 45 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 45 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 45 

110. Kierunek studiów: prawo........................................................................................................... 45 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie ................................................................................... 45 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 45 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) ............................................................................... 45 

111. Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja ........................................................ 45 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 45 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 45 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 45 

112. Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja ........................................................ 45 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 45 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 45 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 45 

113. Kierunek studiów: psychologia ................................................................................................. 45 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie ................................................................................... 45 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 45 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 45 

114. Kierunek studiów: psychologia ................................................................................................. 46 
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Poziom kształcenia: jednolite magisterskie ................................................................................... 46 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 46 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) ............................................................................... 46 

115. Kierunek studiów: psychologia (Psychology) ........................................................................... 46 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie ................................................................................... 46 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 46 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 46 

116. Kierunek studiów: publikowanie współczesne .......................................................................... 46 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 46 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 46 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 46 

117. Kierunek studiów: publikowanie współczesne .......................................................................... 46 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 46 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 46 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 46 

118. Kierunek studiów: samorząd terytorialny i polityka regionalna ................................................. 46 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 46 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 46 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 46 

119. Kierunek studiów: slawistyka .................................................................................................... 47 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 47 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 47 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 47 

120. Kierunek studiów: socjologia .................................................................................................... 47 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 47 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 47 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 47 

121. Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna .......................................... 47 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 47 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 47 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 47 

122. Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna .......................................... 47 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 47 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 47 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 47 

123. Kierunek studiów: stosowana psychologia zwierząt ................................................................. 47 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 47 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 47 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 47 

124. Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe ........................................................................... 48 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 48 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 48 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 48 

125. Kierunek studiów: Undergraduate Programme in International Relations ............................... 48 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 48 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 48 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 48 
Czas trwania: 3 lata ....................................................................................................................... 48 

126. Kierunek studiów: studia amerykanistyczne (American Studies) ............................................. 48 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 48 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 48 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 48 

127. Kierunek studiów: studia filologiczno-kulturoznawcze .............................................................. 48 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 48 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 48 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 48 

128. Kierunek studiów: studia wschodnie ......................................................................................... 49 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 49 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 49 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 49 
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129. Kierunek studiów: ukrainistyka z językiem angielskim ............................................................. 49 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 49 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 49 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 49 

130. Kierunek studiów: zarządzanie ................................................................................................. 49 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 49 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 49 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 49 

131. Kierunek studiów: zarządzanie ................................................................................................. 49 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 49 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 49 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) ............................................................................... 49 

132. Kierunek studiów: zarządzanie ................................................................................................. 49 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 49 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 49 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 49 

133. Kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie ................................................. 50 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 50 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 50 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 50 

II. Studia drugiego stopnia ..................................................................................................................... 51 
1. Kierunek studiów: administracja .................................................................................................... 51 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 51 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 51 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 51 

1a. Kierunek studiów: administracja .................................................................................................. 51 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 51 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 51 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 51 

2. Kierunek studiów: archeologia ....................................................................................................... 51 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 51 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 51 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 51 

3. Kierunek studiów: archeologia ....................................................................................................... 51 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 51 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 51 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 51 

4. Kierunek studiów: Archaeology (Studies in English) ..................................................................... 52 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 52 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 52 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 52 

5. Kierunek studiów: artes liberales ................................................................................................... 52 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 52 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 52 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 52 

6. Kierunek studiów: astronomia ........................................................................................................ 52 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 52 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 52 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 52 

7. Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne ........................................................................... 52 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 52 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 52 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 52 

8. Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne ........................................................................... 52 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 52 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 52 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 52 

9. Kierunek studiów: bioetyka ............................................................................................................ 53 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 53 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 53 
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Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 53 
10. Kierunek studiów: bioinformatyka i biologia systemów ............................................................... 53 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 53 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 53 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 53 

11. Kierunek studiów: biologia .......................................................................................................... 53 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 53 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 53 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 53 

12. Kierunek studiów: biotechnologia ................................................................................................ 53 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 53 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 53 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 53 

13. Kierunek studiów: chemia ........................................................................................................... 54 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 54 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 54 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 54 

14. Kierunek studiów: chemia (Chemistry)........................................................................................ 54 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 54 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 54 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 54 

14a. Kierunek studiów: chemia stosowana ....................................................................................... 54 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 54 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 54 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 54 

15. Kierunek studiów: Data Science and Business Analytics ........................................................... 54 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 54 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 54 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 54 

16. Kierunek studiów: Data Science and Business Analytics ........................................................... 55 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 55 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 55 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) ............................................................................... 55 

17. Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo .................................................................. 55 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 55 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 55 
Profil kształcenia: praktyczny ........................................................................................................ 55 

18. Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo .................................................................. 55 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 55 
Profil kształcenia: praktyczny ........................................................................................................ 55 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 55 

19. Kierunek studiów: ekonomia ....................................................................................................... 55 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 55 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 55 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 55 

20. Kierunek studiów: ekonomia ....................................................................................................... 55 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 55 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 55 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 55 

21. Kierunki studiów: ......................................................................................................................... 56 
- ekonomia ......................................................................................................................................... 56 
- finanse i rachunkowość ................................................................................................................... 56 
- informatyka i ekonometria ............................................................................................................... 56 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 56 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 56 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) ............................................................................... 56 

22. Kierunek studiów: International Economics ................................................................................ 56 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 56 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 56 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 56 



 

13 

 

23. Kierunek studiów: International Economics ................................................................................ 56 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 56 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 56 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) ............................................................................... 56 

24. Kierunek studiów: energetyka i chemia jądrowa ......................................................................... 56 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 56 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 56 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 56 

25. Kierunek studiów: etnologia i antropologia kulturowa ................................................................. 57 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 57 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 57 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 57 

26. Kierunek studiów: europeistyka .................................................................................................. 57 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 57 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 57 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 57 

27. Kierunek studiów: filologia angielska (English Studies) .............................................................. 57 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 57 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 57 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 57 

28. Kierunek studiów: filologia angielska (English Studies) .............................................................. 57 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 57 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 57 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 57 

29. Kierunek studiów: filologia bałtycka ............................................................................................ 57 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 57 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 57 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 57 

30. Kierunek studiów: filologia białoruska z językiem angielskim ..................................................... 58 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 58 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 58 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 58 

31. Kierunek studiów: filologia iberyjska ........................................................................................... 58 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 58 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 58 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 58 

32. Kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie ............................................. 58 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 58 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 58 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 58 

33. Kierunek studiów: filologia polska ............................................................................................... 58 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 58 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 58 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 58 

34. Kierunek studiów: filologia polska ............................................................................................... 59 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 59 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 59 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 59 

34a. Kierunek studiów: filologia polskiego języka migowego ............................................................ 59 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 59 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 59 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 59 

35. Kierunek studiów: filologia romańska .......................................................................................... 59 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 59 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 59 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 59 

36. Kierunek studiów: filologia romańska .......................................................................................... 59 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 59 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 59 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 59 



 

14 

 

37. Kierunek studiów: filologia rosyjska ............................................................................................ 60 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 60 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 60 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 60 

38. Kierunek studiów: hungarystyka ................................................................................................. 60 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 60 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 60 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 60 

39. Kierunek studiów: filologia włoska ............................................................................................... 60 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 60 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 60 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 60 

40. Kierunek studiów: filozofia ........................................................................................................... 60 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 60 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 60 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 60 

41. Kierunek studiów: filozofia ........................................................................................................... 60 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 60 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 60 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 60 

42. Kierunek studiów: Quantitative Finance ...................................................................................... 61 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 61 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 61 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 61 

43. Kierunek studiów: Quantitative Finance ...................................................................................... 61 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 61 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 61 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) ............................................................................... 61 

44. Kierunek studiów: finanse i rachunkowość ................................................................................. 61 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 61 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 61 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 61 

45. Kierunek studiów: zarządzanie finansami i rachunkowość ......................................................... 61 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 61 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 61 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 61 

46. Kierunek studiów: zarządzanie finansami i rachunkowość ......................................................... 62 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 62 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 62 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 62 

47. Kierunek studiów: fizyka .............................................................................................................. 62 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 62 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 62 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 62 

48. Kierunek studiów: geografia ........................................................................................................ 62 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 62 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 62 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 62 

49. Kierunek studiów: geologia ......................................................................................................... 62 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 62 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 62 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 62 

49a. Kierunek studiów: geologia poszukiwawcza ............................................................................. 62 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 62 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 62 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 62 

50. Kierunek studiów: geologia stosowana ....................................................................................... 63 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 63 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 63 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 63 



 

15 

 

51. Kierunek studiów: germanistyka ................................................................................................. 63 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 63 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 63 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 63 

52. Kierunek studiów: germanistyka ................................................................................................. 63 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 63 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 63 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 63 

53. Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna .............................................................................. 63 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 63 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 63 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 63 

54. Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna .............................................................................. 64 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 64 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 64 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 64 

54a. Kierunek studiów: helwetologia – studia szwajcarskie .............................................................. 64 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 64 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 64 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 64 

55. Kierunek studiów: historia ........................................................................................................... 64 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 64 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 64 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 64 

56. Kierunek studiów: historia ........................................................................................................... 64 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 64 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 64 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 64 

57. Kierunek studiów: historia i kultura Żydów .................................................................................. 64 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 64 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 64 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 64 

58. Kierunek studiów: historia sztuki ................................................................................................. 65 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 65 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 65 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 65 

59. Kierunek studiów: historia sztuki ................................................................................................. 65 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 65 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 65 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 65 

60. Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo ..................................................... 65 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 65 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 65 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 65 

61. Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo ..................................................... 65 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 65 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 65 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 65 

62. Kierunek studiów: informatyka .................................................................................................... 65 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 65 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 65 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 65 

63. Kierunek studiów: informatyka i ekonometria ............................................................................. 66 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 66 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 66 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 66 

64. Kierunek studiów: inżynieria nanostruktur .................................................................................. 66 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 66 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 66 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 66 



 

16 

 

65. Kierunek studiów: inżynieria obliczeniowa .................................................................................. 66 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 66 
Profil kształcenia: praktyczny ........................................................................................................ 66 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 66 

66. Kierunek studiów: Graduate Programme in Teaching English to Young Learners .................... 66 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 66 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 66 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 66 

67. Kierunek studiów: język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem ............... 67 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 67 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 67 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 67 

67a. Kierunek studiów: kognitywistyka (Cognitive Science) ............................................................. 67 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 67 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 67 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 67 

68. Kierunek studiów: komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka ............................................... 67 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 67 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 67 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 67 

69. Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa ......... 67 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 67 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 67 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 67 

70. Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia sądowa .................. 68 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 68 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 68 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 68 

71. Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna ................. 68 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 68 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 68 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 68 

72. Kierunek studiów: kryminologia ................................................................................................... 68 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 68 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 68 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 68 

73. Kierunek studiów: kryminologia ................................................................................................... 68 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 68 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 68 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 68 

74. Kierunek studiów: kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska ....................................... 68 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 68 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 68 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 68 

75. Kierunek studiów: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej ........................................... 69 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 69 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 69 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 69 

76. Kierunek studiów: kulturoznawstwo – wiedza o kulturze ............................................................ 69 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 69 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 69 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 69 

77. Kierunek studiów: lingwistyka stosowana ................................................................................... 69 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 69 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 69 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 69 

78. Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach .......................................................... 69 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 69 
Profil kształcenia: praktyczny ........................................................................................................ 69 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 69 



 

17 

 

79. Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach .......................................................... 69 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 69 
Profil kształcenia: praktyczny ........................................................................................................ 69 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 69 

80. Kierunek studiów: logopedia ogólna i kliniczna ........................................................................... 70 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 70 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 70 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 70 

80a. Kierunek studiów: Master in Food Systems .............................................................................. 70 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 70 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 70 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 70 

81. Kierunek studiów: matematyka ................................................................................................... 70 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 70 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 70 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 70 

82. Kierunek studiów: międzywydziałowe studia ochrony środowiska ............................................. 70 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 70 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 70 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 70 

83. Kierunek studiów: muzykologia ................................................................................................... 70 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 70 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 70 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 70 

84. Kierunek studiów: ochrona środowiska ....................................................................................... 71 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 71 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 71 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 71 

84a. Kierunek studiów: optometria .................................................................................................... 71 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 71 
Profil kształcenia: praktyczny ........................................................................................................ 71 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 71 

84b. Kierunek studiów: Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies ................... 71 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 71 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 71 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 71 

85. Kierunek studiów: orientalistyka – afrykanistyka ......................................................................... 71 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 71 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 71 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 71 

86. Kierunek studiów: orientalistyka – arabistyka ............................................................................. 72 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 72 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 72 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 72 

87. Kierunek studiów: orientalistyka – hebraistyka ........................................................................... 72 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 72 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 72 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 72 

88. Kierunek studiów: orientalistyka – indologia ............................................................................... 72 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 72 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 72 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 72 

89. Kierunek studiów: orientalistyka – iranistyka............................................................................... 72 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 72 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 72 
Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 72 

90. Kierunek studiów: orientalistyka – japonistyka ............................................................................ 72 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 72 
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90a. Kierunek studiów: orientalistyka – japonistyka .......................................................................... 73 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia ........................................................................................... 73 
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Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 73 
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Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 74 
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95. Kierunek studiów: pedagogika .................................................................................................... 74 
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97. Kierunek studiów: pedagogika nauczycielska ............................................................................. 74 
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Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ..................................................................................... 74 
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Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 75 
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107. Kierunek studiów: samorząd terytorialny i polityka regionalna ................................................. 77 
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Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 81 
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3. Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzywydziałowych 
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środowiska, socjologia ................................................................................................................... 83 
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Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 83 
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I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie  
 
1. Kierunek studiów: administracja 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  300 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 60 

 
1a. Kierunek studiów: administracja 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  150 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

 
2. Kierunek studiów: antropozoologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  42 
Przeniesienia 3 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 20 

 
3. Kierunek studiów: archeologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  100 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 
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4. Kierunek studiów: Archaeology (Studies in English) 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  20 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 8 

 

5. Kierunek studiów: architektura przestrzeni informacyjnych 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  43 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 25 

 

6. Kierunek studiów: architektura przestrzeni informacyjnych 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  40 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 25 

 
7. Kierunek studiów: artes liberales 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  87 
Przeniesienia 3 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 20 

 

8. Kierunek studiów: astronomia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  30 
Przeniesienia 4 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 
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9. Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  90 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 25 

 

10. Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata  
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  65 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 25 

 
11. Kierunek studiów: bioinformatyka i biologia systemów 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  26 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

 

12. Kierunek studiów: biologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  58 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 12 

 

13. Kierunek studiów: biotechnologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  84 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 12 
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14. Kierunek studiów: biotechnologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  21 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 12 

 

15. Kierunek studiów: chemia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  123 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 6 

 

16. Kierunek studiów: chemia medyczna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia (studia inżynierskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów) 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  40 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 6 

 

17. Kierunek studiów: chemiczna analiza instrumentalna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia (studia inżynierskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów) 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  20 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 6 

 

18. Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  140 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 120 
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19. Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata  
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  140 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 50 

 

20. Kierunki studiów: 
- ekonomia 
- finanse i rachunkowość 
- informatyka i ekonometria 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  333 
Przeniesienia 3 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 5 

 

21. Kierunki studiów:  
- ekonomia 
- finanse i rachunkowość 
- informatyka i ekonometria 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  200 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 5 

 

22. Kierunek studiów: energetyka i chemia jądrowa 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  10 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 6 
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23. Kierunek studiów: etnologia i antropologia kulturowa 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  55 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 25 

 
24. Kierunek studiów: europeistyka – integracja europejska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  60 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

 
25. Kierunek studiów: europeistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia (profil ogólnoakademicki) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  135 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

 
26. Kierunek studiów: europejskie studia optyki okularowej i optometrii 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 4 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  25 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 

 

27. Kierunek studiów: filologia angielska (English Studies) 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 

Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  146 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 
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28. Kierunek studiów: filologia bałtycka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  32 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 8 

 

29. Kierunek studiów: filologia białoruska z językiem angielskim 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  35 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 7 

 

30. Kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  103 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 5 

 
31. Kierunek studiów: filologia nowogrecka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  15 
Przeniesienia 3 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 8 

 

32. Kierunek studiów: filologia polska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  300 
Przeniesienia 20 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 20 
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33. Kierunek studiów: filologia polska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  70 
Przeniesienia 20 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 20 

 

34. Kierunek studiów: filologia romańska  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  113 
Przeniesienia 3 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

 
35. Kierunek studiów: filologia romańska  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
Grupa „Francuski od postaw” 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  20 
Przeniesienia 3 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 5 

 
36. Kierunek studiów: filologia rosyjska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  78 
Przeniesienia 3 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 40 

 
37. Kierunek studiów: hungarystyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 4 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  30 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 
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38. Kierunek studiów: filologia włoska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  71 
Przeniesienia 3 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 25 

 
39. Kierunek studiów: filologia włoska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  50 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 21 

 

40. Kierunek studiów: filozofia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne   
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  125 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 25 

 

41. Kierunek studiów: filozofia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)   
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  70 
Przeniesienia 10 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 20 

 

42. Kierunek studiów: International Studies in Philosophy 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  21 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 
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43. Kierunek studiów: Finance, International Investment and Accounting 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  113 
Foundation Year 28 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 5 

 

44. Kierunek studiów: Finance, International Investment and Accounting  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  100 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 5 

 
45. Kierunek studiów: zarządzanie finansami i rachunkowość 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  320 
Przeniesienia 10 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 60 

 

46. Kierunek studiów: zarządzanie finansami i rachunkowość 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  80 
Przeniesienia 10 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 
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47. Kierunek studiów: zarządzanie finansami i rachunkowość 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  350 
Przeniesienia 10 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 60 

 

48. Kierunek studiów: fizyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  94 
Przeniesienia 6 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 20 

 

49. Kierunek studiów: nauczanie fizyki 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  14 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 6 

 
50. Kierunek studiów: geofizyka w geologii 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Przeniesienia 4 

 
51. Kierunek studiów: geografia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  130 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 50 
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52. Kierunek studiów: geografia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata  
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  60 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 35 

 

53. Kierunek studiów: geologia poszukiwawcza 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  26 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 

 

54. Kierunek studiów: geologia stosowana 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia (studia inżynierskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3,5 roku 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  62 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 

 
55. Kierunek studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  88 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

 
56. Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  78 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 40 
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57. Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  60 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 35 

 
58. Kierunek studiów: historia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  112 
Przeniesienia 10 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 25 

 

59. Kierunek studiów: historia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  10 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 5 

 
60. Kierunek studiów: historia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  60 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 20 

 

61. Kierunek studiów: historia i kultura Żydów 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  35 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 
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62. Kierunek studiów: historia sztuki 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  55 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 33 

 
63. Kierunek studiów: historia sztuki 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  50 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

 
64. Kierunek studiów: iberystyka: hispanistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 

 
Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  81 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 12 

 

65. Kierunek studiów: hispanistyka stosowana 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 

 
Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  42 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 12 

 
66. Kierunek studiów: iberystyka: potrugalistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 

 
Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  41 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 12 
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67. Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  56 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 25 

 
68. Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  50 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 25 

 
69. Kierunek studiów: informatyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  177 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

 

70. Kierunek studiów: inżynieria nanostruktur 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  37 
Przeniesienia 4 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 

 
71. Kierunek studiów: kognitywistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  80 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 25 
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72. Kierunek studiów: kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  20 
Przeniesienia 3 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 

 

73. Kierunek studiów: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  75 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 20 

 
74. Kierunek studiów: kulturoznawstwo – wiedza o kulturze 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  112 
Przeniesienia 10 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 20 

 

75. Kierunek studiów: lingwistyka stosowana 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  300 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 50 

 
76. Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  116 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 60 
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77. Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata  
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  90 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 60 

 
78. Kierunek studiów: logopedia ogólna i kliniczna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  35 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 

 
78a. Kierunek studiów: logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  38 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 

 
79. Kierunek studiów: matematyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  226 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

 
80. Kierunek studiów: międzywydziałowe studia ochrony środowiska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  35 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 
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81. Kierunek studiów: muzykologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  58 
Przeniesienia 12 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 

 
82. Kierunek studiów: nauczanie języków obcych 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  250 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 50 

 

83. Kierunek studiów: nauczanie języków obcych 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Przeniesienia 5 

 
84. Kierunek studiów: ochrona środowiska  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne   
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  34 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 12 

 
85. Kierunek studiów: organizowanie rynku pracy 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  100 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 
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86. Kierunek studiów: orientalistyka – afrykanistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  30 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 3 

 

87. Kierunek studiów: orientalistyka – arabistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  20 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 3 

 

88. Kierunek studiów: orientalistyka – indologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  20 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 3 

 

89. Kierunek studiów: orientalistyka – iranistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  18 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 3 
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90. Kierunek studiów: orientalistyka – japonistyka  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  20 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 3 

 

91. Kierunek studiów: orientalistyka – japonistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  46 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

 

92. Kierunek studiów: orientalistyka – koreanistyka  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  27 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 17 

 

93. Kierunek studiów: orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  15 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 3 

 

94. Kierunek studiów: orientalistyka – mongolistyka i tybetologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  15 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 3 
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95. Kierunek studiów: orientalistyka – sinologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  20 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 3 

 

96. Kierunek studiów: orientalistyka – sinologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  30 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

 

97. Kierunek studiów: orientalistyka – turkologia  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  15 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 3 

 

98. Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalności: hebraistyka, koreanistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Przeniesienia 
2 (po 1 miejscu na każdą 

specjalność) 
 

99. Kierunek studiów: pedagogika  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  100 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 20 
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100. Kierunek studiów: pedagogika 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  60 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

 
101. Kierunek studiów: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 5 lat 

 
Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  60 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 20 

 
102. Kierunek studiów: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 5 lat 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  60 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

 
103. Kierunek studiów: politologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  120 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 25 

 
104. Kierunek studiów: politologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata  
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  55 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 25 
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105. Kierunek studiów: Undergraduate Programme in Political Science 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  20 
Foundation Year 1 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

 

106. Kierunek studiów: polityka społeczna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  90 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

 
107. Kierunek studiów: European Politics and Economics 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim 

 
Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  25 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 20 

 

108. Kierunek studiów: praca socjalna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  30 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 
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109. Kierunek studiów: prawo 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 5 lat 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  500 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 100 

 
110. Kierunek studiów: prawo 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 5 lat 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  500 
Przeniesienia 10 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 60 

 

111. Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  80 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

 
112. Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  80 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 20 

 

113. Kierunek studiów: psychologia 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 5 lat 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  160 
Przeniesienia 4 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 50 
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114. Kierunek studiów: psychologia 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 5 lat 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  160 
Przeniesienia 25 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

 

115. Kierunek studiów: psychologia (Psychology) 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 5 lat 
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  37 
Foundation Year 6 
Przeniesienia 1 

Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

 
116. Kierunek studiów: publikowanie współczesne 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  45 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 25 

 

117.  Kierunek studiów: publikowanie współczesne 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  40 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 25 

 
118. Kierunek studiów: samorząd terytorialny i polityka regionalna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  60 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 
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119. Kierunek studiów: slawistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  79 
Przeniesienia 7 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 20 

 

120. Kierunek studiów: socjologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  120 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 60 

 

121. Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  95 
Przeniesienia 3 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 50 

 

122. Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  65 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 20 

 
123. Kierunek studiów: stosowana psychologia zwierząt 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  60 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 
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124. Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  160 
Przeniesienia 3 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 25 

 
125. Kierunek studiów: Undergraduate Programme in International Relations 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata  
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  90 
Foundation Year 13 
Przeniesienia 3 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 20 

 

126. Kierunek studiów: studia amerykanistyczne (American Studies) 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  197 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

 

127. Kierunek studiów: studia filologiczno-kulturoznawcze 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 4 lata  
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  30 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 1 
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128. Kierunek studiów: studia wschodnie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  55 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 3 

 
129. Kierunek studiów: ukrainistyka z językiem angielskim 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  31 
Przeniesienia 3 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 6 

 
130. Kierunek studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  320 
Przeniesienia 10 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 60 

 

131. Kierunek studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  60 
Przeniesienia 10 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

 

132. Kierunek studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  200 
Przeniesienia 10 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 60 
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133. Kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  57 
Przeniesienia 4 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 
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II. Studia drugiego stopnia  
 

1. Kierunek studiów: administracja 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 

 
Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  210 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

 

1a. Kierunek studiów: administracja 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 

 
Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  100 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

 

2. Kierunek studiów: archeologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 

 
Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  55 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 12 

 
3. Kierunek studiów: archeologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  50 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 5 
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4. Kierunek studiów: Archaeology (Studies in English) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  10 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 6 

 
5. Kierunek studiów: artes liberales 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  37 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 12 

 

6. Kierunek studiów: astronomia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 

 
Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  11 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 3 

 

7. Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  75 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 25 

 
8. Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata  
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  65 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 25 
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9. Kierunek studiów: bioetyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  20 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 

 
10. Kierunek studiów: bioinformatyka i biologia systemów 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  

12, w tym: 6 miejsc dla kandydatów 

kwalifikowanych na podstawie wyników 
dotychczasowych studiów  
oraz 6 miejsc dla kandydatów 
kwalifikowanych na podstawie egzaminu 

Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 

 

11. Kierunek studiów: biologia   
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  

50, w tym: nie więcej niż 40 miejsc 

dla kandydatów kwalifikowanych na 
podstawie wyników dotychczasowych 
studiów oraz nie mniej niż 10 miejsc 
dla kandydatów kwalifikowanych na 
podstawie rozmowy) 

Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 

 

12. Kierunek studiów: biotechnologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  

70, w tym: nie więcej niż 56 miejsc 

dla kandydatów kwalifikowanych na 
podstawie wyników dotychczasowych 
studiów oraz nie mniej niż 14 miejsc 
dla kandydatów kwalifikowanych na 
podstawie rozmowy) 

Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 
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13. Kierunek studiów: chemia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  
86, w tym: 74 miejsca w rekrutacji na 

semestr zimowy oraz 12 miejsc  
w rekrutacji na semestr letni 

Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 6 

 
14. Kierunek studiów: chemia (Chemistry)  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  4 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 2 

 
14a. Kierunek studiów: chemia stosowana 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry) 
Rekrutacja na studia od semestru letniego 

 
Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  20 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 6 

 
15. Kierunek studiów: Data Science and Business Analytics 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  40 
Foundation Year 2 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 5 
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16. Kierunek studiów: Data Science and Business Analytics 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  35 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 5 

 
17. Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Profil kształcenia: praktyczny 
Czas trwania: 2 lata  
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  150 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 125 

 

18. Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata  
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  120 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 50 

 
19. Kierunek studiów: ekonomia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  55 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 5 

 

20. Kierunek studiów: ekonomia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  140 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 5 
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21. Kierunki studiów:  
- ekonomia 
- finanse i rachunkowość 
- informatyka i ekonometria 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata  
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  55 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 5 

 

22. Kierunek studiów: International Economics 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  23 
Foundation Year 1 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 5 

 

23. Kierunek studiów: International Economics 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  20 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 5 

 

24. Kierunek studiów: energetyka i chemia jądrowa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  

6, w tym: 5 miejsc dla kandydatów 

kwalifikowanych na podstawie 
wyników z dotychczasowych studiów 
oraz 1 miejsce dla kandydatów 
kwalifikowanych na podstawie 
egzaminu) 

Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 3 
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25. Kierunek studiów: etnologia i antropologia kulturowa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  17 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 

 

26. Kierunek studiów: europeistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 

 
Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  90 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

 

27. Kierunek studiów: filologia angielska (English Studies) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  133 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 45 

 

28. Kierunek studiów: filologia angielska (English Studies) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata  
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  70 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

 
29. Kierunek studiów: filologia bałtycka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  7 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 2 
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30. Kierunek studiów: filologia białoruska z językiem angielskim 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  10 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 5 

 
31. Kierunek studiów: filologia iberyjska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  

53, w tym: 43 miejsca w I turze,  
w rekrutacji lipcowej 
oraz 10 miejsc w II turze,  
w rekrutacji wrześniowej 

Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15  

 

32. Kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  10 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 2 

 

33. Kierunek studiów: filologia polska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  147 
Przeniesienia 20 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 20 
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34. Kierunek studiów: filologia polska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  50 
Przeniesienia 20 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

 

34a. Kierunek studiów: filologia polskiego języka migowego 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 

 
Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  40 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

 

35. Kierunek studiów: filologia romańska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  

32, w tym: 30 miejsc dla 

kandydatów posiadających dyplom 
ukończenia studiów na kierunku 
filologia romańska lub kierunku o 
równoważnych kierunkowych 
efektach kształcenia oraz 2 miejsca 
dla kandydatów posiadających 
dyplom ukończenia studiów na 
kierunku innym niż filologia 
romańska lub kierunku innym niż 
kierunek o równoważnych 
kierunkowych efektach kształcenia 

Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

 
36. Kierunek studiów: filologia romańska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2,5 roku 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  25 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 12 
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37. Kierunek studiów: filologia rosyjska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  16 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 

 
38. Kierunek studiów: hungarystyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 semestry 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  20 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 4 

 
39. Kierunek studiów: filologia włoska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  35 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

 

40. Kierunek studiów: filozofia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  100 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 25 

 
41. Kierunek studiów: filozofia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)   
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  50 
Przeniesienia 10 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 14 
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42. Kierunek studiów: Quantitative Finance 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  28 
Foundation Year 1 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 5 

 
43. Kierunek studiów: Quantitative Finance 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  28 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 5 

 

44. Kierunek studiów: finanse i rachunkowość 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  54 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 5 

 

45. Kierunek studiów: zarządzanie finansami i rachunkowość 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  260 
Przeniesienia 10 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 60 
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46. Kierunek studiów: zarządzanie finansami i rachunkowość 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  330 
Przeniesienia 10 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 60 

 

47. Kierunek studiów: fizyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  54 
Przeniesienia 6 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 

 
48. Kierunek studiów: geografia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  72 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 40 

 

49. Kierunek studiów: geologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Przeniesienia 2 

 
49a. Kierunek studiów: geologia poszukiwawcza 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  

36 w tym: 32 miejsca dla 

kandydatów kwalifikowanych na 
podstawie wyników 
dotychczasowych studiów oraz 4 
miejsca dla kandydatów 
kwalifikowanych na podstawie 
egzaminu 

Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 
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50. Kierunek studiów: geologia stosowana 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  

52, w tym: 48 miejsc dla 

kandydatów kwalifikowanych na 
podstawie wyników 
dotychczasowych studiów oraz 4 
miejsca dla kandydatów 
kwalifikowanych na podstawie 
egzaminu 

Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 

 

51. Kierunek studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  60 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 20 

 
52. Kierunek studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  60 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 20 

 

53. Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  65 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 
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54. Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  60 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 35 

 

54a. Kierunek studiów: helwetologia – studia szwajcarskie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 

 
Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  60 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 16 

 

55. Kierunek studiów: historia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  60 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

 

56. Kierunek studiów: historia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  45 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

 
57. Kierunek studiów: historia i kultura Żydów 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  16 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 
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58. Kierunek studiów: historia sztuki 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  31 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 18 

 

59. Kierunek studiów: historia sztuki 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  40 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 24 

 
60. Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  21 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

 

61. Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  30 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 25 

 

62. Kierunek studiów: informatyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  92 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 



 

66 

 

63. Kierunek studiów: informatyka i ekonometria 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  65 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 5 

 

64. Kierunek studiów: inżynieria nanostruktur 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  11 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 6 

 

65. Kierunek studiów: inżynieria obliczeniowa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 semestry 
 
Rekrutacja na semestr zimowy 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  15 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 6 

 

Rekrutacja na semestr letni 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  15 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 6 

 

66. Kierunek studiów: Graduate Programme in Teaching English to Young Learners 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  20 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 
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67. Kierunek studiów: język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad 
dyskursem  

Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  30 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

 

67a. Kierunek studiów: kognitywistyka (Cognitive Science) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  45 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

 
68. Kierunek studiów: komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 

 
Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  50 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

 
69. Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka 

sądowa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  25 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 13 
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70. Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia sądowa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  20 

Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 12 

 

71. Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka 
ogólna 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  30 
Przeniesienia 3 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

 
72. Kierunek studiów: kryminologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  70 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 20 

 

73. Kierunek studiów: kryminologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  70 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 20 

 

74. Kierunek studiów: kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  6 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 5   
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75. Kierunek studiów: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  60 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

 

76. Kierunek studiów: kulturoznawstwo – wiedza o kulturze 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  50 
Przeniesienia 10 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 20 

 
77. Kierunek studiów: lingwistyka stosowana 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  180 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 50 

 
78. Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  64 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 50 

 

79. Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  60 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 
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80. Kierunek studiów: logopedia ogólna i kliniczna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  35 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 2 

 

80a. Kierunek studiów: Master in Food Systems 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  15 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 

 
81. Kierunek studiów: matematyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  64 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

 
82. Kierunek studiów: międzywydziałowe studia ochrony środowiska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  21 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

 
83. Kierunek studiów: muzykologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  16 
Przeniesienia 4 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 
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84. Kierunek studiów: ochrona środowiska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  

10, w tym: nie więcej niż 8 miejsc 

dla kandydatów kwalifikowanych  
na podstawie wyników 
dotychczasowych studiów oraz 
nie mniej niż 2 miejsca dla 
kandydatów kwalifikowanych na 
podstawie rozmowy) 

Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 8 

 
84a. Kierunek studiów: optometria 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry) 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  6 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 6 

 
84b. Kierunek studiów: Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 

 
Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  8 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 3 

 
85. Kierunek studiów: orientalistyka – afrykanistyka  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 

 
Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  10 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 3 
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86. Kierunek studiów: orientalistyka – arabistyka  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  15 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 3 

 
87. Kierunek studiów: orientalistyka – hebraistyka  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  10 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 3 

 

88. Kierunek studiów: orientalistyka – indologia  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  6 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 3 

 
89. Kierunek studiów: orientalistyka – iranistyka  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  10 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 3 

 

90. Kierunek studiów: orientalistyka – japonistyka  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  15 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 3 
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90a. Kierunek studiów: orientalistyka – japonistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  25 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 6 

 
91. Kierunek studiów: orientalistyka – koreanistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 

 
Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Przeniesienia 1 

 

92. Kierunek studiów: orientalistyka – mongolistyka i tybetologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  8 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 5 

 

93. Kierunek studiów: orientalistyka – sinologia  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  15 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 3 

 

93a. Kierunek studiów: orientalistyka – sinologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  15 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 12 
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94. Kierunek studiów: orientalistyka – turkologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  10 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 3 

 
95. Kierunek studiów: pedagogika 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  80 
Przeniesienia 3 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 20 

 

96. Kierunek studiów: pedagogika 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  80 
Przeniesienia 3 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

 

97. Kierunek studiów: pedagogika nauczycielska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  100 
Przeniesienia 3 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 20 

 
98. Kierunek studiów: pedagogika nauczycielska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  100 
Przeniesienia 3 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 
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98a. Kierunek studiów: Physics (Studies in English) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim  

 
Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  45 
Przeniesienia 4 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

 
99. Kierunek studiów: politologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  60 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 25 

 
100. Kierunek studiów: politologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata  

 
Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  90 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 25 

 

101. Kierunek studiów: Graduate Programme in Political Science 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  20 
Foundation Year 1 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 
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102. Kierunek studiów: polityka społeczna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  40 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 20 

 
102a. Kierunek studiów: polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  

 
Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  60 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 45 

 
103. Kierunek studiów: Humanitarian Action 
(prowadzony w ramach konsorcjum europejskich uczelni Network on Humanitarian Action (NOHA)  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  25 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 

 

104. Kierunek studiów: prawo finansowe i skarbowość 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  150 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

 

105. Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  50 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 
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106. Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)  
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  50 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

 

107. Kierunek studiów: samorząd terytorialny i polityka regionalna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  20 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 14 

 
108. Kierunek studiów: slawistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  24 
Przeniesienia 4 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 

 

109. Kierunek studiów: socjologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  79 
Przeniesienia 1 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 60 

 

110. Kierunek studiów: socjologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)  
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  60 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 20 
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110a. Kierunek studiów: socjologia cyfrowa   
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 

 
Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  35 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

 
111. Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  65 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

 

112. Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  55 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

 

113. Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe   
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  130 
Przeniesienia 3 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 25 

 

114. Kierunek studiów: Graduate Programme in International Relations 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata  
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  40 
Foundation Year 5 
Przeniesienia 3 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 
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115. Kierunek studiów: studia amerykanistyczne (American Studies) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  70 
Przeniesienia 3 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

 

116. Kierunek studiów: studia euroazjatyckie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  20 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 18 

 

117. Kierunek studiów: studia regionalne i lokalne 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  12 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 6 

 

118. Kierunek studiów: studia wschodnie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  40 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 3 
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118a. Kierunek studiów: Sustainable Development 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  40 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

 

119. Kierunek studiów: sztuki społeczne 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 

 
Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  40 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

 

120. Kierunek studiów: ukrainistyka z językiem angielskim 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  10 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 6 

 

121. Kierunek studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  260 
Przeniesienia 10 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 60 

 

121a. Kierunek studiów: zarządzanie Big Data 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 

 
Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  60 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 
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122. Kierunek studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  350 
Przeniesienia 10 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 60 

 
123. Kierunek studiów: International Business Program 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  42 
Foundation Year 4 
Przeniesienia 10 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

 
124. Kierunek studiów: zarządzanie środowiskiem (Environmental Management) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  10 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 6 

 

125. Kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  28 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 
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III. Indywidualne studia międzydziedzinowe  
 

1. Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium 
Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie 
(w zależności od kierunku, na którym student planuje uzyskać dyplom) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata lub 5 lat 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  102 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 40 

 

2. Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium 
Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  

35, w tym: 25 miejsc dla 

absolwentów Kolegium MISH UW 
oraz innych MISH w Polsce 
oraz 10  miejsc dla pozostałych 
kandydatów 

Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 

 

3. Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium 
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie na kierunku psychologia, studia pierwszego stopnia 
na kierunkach: astronomia, biologia, biotechnologia, chemia, filozofia, International Studies in 
Philosophy, fizyka, geografia, geologia poszukiwawcza, geologia stosowana, gospodarka 
przestrzenna, informatyka, kognitywistyka, matematyka, ochrona środowiska, socjologia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 5 lat (psychologia); 3,5 roku (geologia stosowana); 3 lata (pozostałe kierunki) 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu* 

Rekrutacja otwarta  133 
Przeniesienia 3 

Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 

Przyjęcie na studia będzie 
możliwe pod warunkiem 
uruchomienia kierunku 
na danym wydziale 

*Limit miejsc na poszczególne kierunki: 
biologia – 10; biotechnologia –  10; ochrona środowiska –  7; chemia –  bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc); fizyka, 
astronomia – 20; geografia – 15; gospodarka przestrzenna – 10;  geologia poszukiwawcza, geologia stosowana (studia 
inżynierskie) – bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc); matematyka – 10; informatyka – 10; psychologia – 20; filozofia – 6; 
kognitywistyka – 8; socjologia – 2; International Studies in Philosophy – 1. 
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4. Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium 
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia na kierunkach: astronomia, bioetyka, biologia, 
biotechnologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, geologia, geologia stosowana (rekrutacja 
na semestr letni), gospodarka przestrzenna, informatyka, kognitywistyka, matematyka, 
ochrona środowiska, socjologia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Rekrutacja na semestr zimowy 
 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu* 

Rekrutacja otwarta  20 
Przeniesienia 1 

Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 

Przyjęcie na studia będzie 
możliwe pod warunkiem 
uruchomienia kierunku 
na danym wydziale 

*Limit miejsc na poszczególne kierunki: 
informatyka – 10; fizyka, astronomia – 20; biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, chemia, geografia, gospodarka 
przestrzenna, geologia poszukiwawcza, matematyka –  bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc); filozofia –  6; bioetyka –  2; 
socjologia –  2; kognitywistyka – 4. 

 
Rekrutacja na semestr letni na kierunek geologia stosowana, studia stacjonarne II stopnia 

 
Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  w ramach wolnych miejsc 
Przeniesienia w ramach wolnych miejsc 

Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 

Przyjęcie na studia będzie 
możliwe pod warunkiem 
uruchomienia kierunku 
na Wydziale Geologii 

 

 


