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CHEMIA 
Jednostka prowadząca Wydział Chemii 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania studiów 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Min. 
pkt. podstawowy rozszerzony 

1.* 
Chemia albo matematyka albo fizyka albo 
fizyka i astronomia albo biologia albo 
informatyka 

p1 = 0,60 p1 = 1,00 20 

  * Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
 
Uzyskanie w postępowaniu rekrutacyjnym poniżej 20 punktów jest równoznaczne z niespeł-
nieniem wymagań kwalifikacyjnych. 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pWp, 
gdzie: 
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wy-

maganego przedmiotu, 
p  przelicznik dla poziomu z wymaganego przedmiotu. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu 
zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym 
uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 
daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości  
 
Lp. Wymagane przedmioty 
1.* Chemia albo matematyka albo fizyka z astronomią albo biologia 

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku dwóch 
różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą. 
  
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   
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CHEMIA – studia prowadzone w języku angielskim 
Jednostka prowadząca Wydział Chemii 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 
 
 

CHEMIA 
Jednostka prowadząca Wydział Chemii 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów niestacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania studiów 3 lata 
 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 
 
 

CHEMIA KOSMETYCZNA 
Jednostka prowadząca Wydział Chemii 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania studiów 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Min. 
pkt. podstawowy rozszerzony 

1.* 
Chemia albo matematyka albo fizyka albo 
fizyka i astronomia albo biologia albo 
informatyka 

p1 = 0,60 p1 = 1,00 20 

 * Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
 
Uzyskanie w postępowaniu rekrutacyjnym poniżej 20 punktów jest równoznaczne z niespeł-
nieniem wymagań kwalifikacyjnych. 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pWp, 
gdzie: 
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Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wy-
maganego przedmiotu, 

p  przelicznik dla poziomu z wymaganego przedmiotu. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu 
zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym 
uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 
daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości  
 
Lp. Wymagane przedmioty 
1.* Chemia albo matematyka albo fizyka z astronomią albo biologia 

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku dwóch 
różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą. 
  
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

CHEMIA  KOSMETYCZNA 
Jednostka prowadząca Wydział Chemii 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów 
Profil studiów 

niestacjonarne 
ogólnoakademicki 

Czas trwania studiów 3 lata 
 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 
 
 

CHEMIA  MEDYCZNA 
Jednostka prowadząca Wydział Chemii 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
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Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Min. 
pkt. podstawowy rozszerzony 

1.* 
Chemia albo biologia albo fizyka albo 
fizyka i astronomia albo matematyka albo 
informatyka 

p = 0,60 p = 1,00 20 

  * Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
 
Uzyskanie w postępowaniu rekrutacyjnym poniżej 20 punktów jest równoznaczne z niespeł-
nieniem wymagań kwalifikacyjnych. 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pWp, 
gdzie: 
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wy-

maganego przedmiotu, 
p  przelicznik dla poziomu z wymaganego przedmiotu. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu 
zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym 
uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 
daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości  
 
Lp. Wymagane przedmioty 
1.* Chemia albo fizyka z astronomią albo matematyka albo biologia 

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku dwóch 
różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą. 
  
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

CHEMIA  I  TECHNOLOGIA  ŻYWNOŚCI 
Jednostka prowadząca Wydział Chemii 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów 
Profil studiów 

stacjonarne 
ogólnoakademicki 

Czas trwania studiów 3,5 roku 
 
Zasady kwalifikacji   
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 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Min. 
pkt. podstawowy rozszerzony 

1.* 
Biologia albo chemia albo fizyka albo 
fizyka i astronomia albo informatyka albo 
matematyka 

p1 = 0,60 p1 = 1,00 20 

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
 
Uzyskanie w postępowaniu rekrutacyjnym poniżej 20 punktów jest równoznaczne z niespeł-
nieniem wymagań kwalifikacyjnych. 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pWp, 
gdzie: 
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wy-

maganego przedmiotu, 
p  przelicznik dla poziomu z wymaganego przedmiotu. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmio-
tów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifika-
cyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni prze-
licznik daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagane przedmioty 
1.* Biologia albo chemia albo fizyka z astronomią albo matematyka 

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku 
dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyż-
szą. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

CHEMIA  ŻYWNOŚCI 
Jednostka prowadząca Wydział Chemii 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów 
Profil studiów 

niestacjonarne 
ogólnoakademicki 

Czas trwania studiów 3 lata 
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Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 
 
 

MATERIAŁY WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII 
Jednostka prowadząca Wydział Chemii 
Poziom studiów pierwszego stopnia inżynierskie 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3,5 roku 
 

Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Min. 
pkt. podstawowy rozszerzony 

1.* Chemia albo fizyka albo fizyka i astrono-
mia albo matematyka albo informatyka p1 = 0,60 p1 = 1,00 20 

  * Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
 
Uzyskanie w postępowaniu rekrutacyjnym poniżej 20 punktów jest równoznaczne z niespeł-
nieniem wymagań kwalifikacyjnych. 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pWp, 
gdzie: 
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wy-

maganego przedmiotu, 
p  przelicznik dla poziomu z wymaganego przedmiotu. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu 
zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym 
uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 
daje wyższą wartość. 
 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości  
 
Lp. Wymagane przedmioty 
1.* Chemia albo fizyka z astronomią albo matematyka albo informatyka 

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku dwóch 
różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą. 
  
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
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dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE  
I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM 

Jednostki prowadzące Wydział Nauk o Ziemi 
Wydział Chemii 

Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów praktyczny 
Czas trwania 3,5 roku 
Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Nauk o Ziemi. Szczegółowe zasady rekrutacji 
zostały określone w załączniku nr 12. 
 
 

Studia II stopnia 
 

CHEMIA 
Jednostka prowadząca Wydział Chemii 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 

niestacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania studiów 2 lata 
 
Wymagania wstępne 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 
1. tytuł licencjata, inżyniera lub równoważny kierunku chemia, licencjata, inżyniera, magi-

stra lub równoważny kierunku inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, technologia 
żywności i żywienia człowieka, materiały współczesnych technologii, chemia kosmetycz-
na, ochrona środowiska, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, biotechnologia, 
farmacja; 

2. tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny makrokierunku, w skład którego 
wchodzi jeden z wymienionych w pkt. 1 kierunków studiów; 

3. tytuł licencjata, inżyniera lub magistra innego kierunku niż wymieniony w pkt. 1 
 
Zasady kwalifikacji 
Kandydaci wymienieni w pkt 1 i 2 przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych do-
kumentów. 
 
Kandydaci wymienieni w pkt. 3 przyjmowani są na podstawie wyników z testu sprawdzają-
cego wiedzę z zakresu chemii niezbędną do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku 
chemia. 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego oceniany jest w skali 0-100 pkt. 
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CHEMIA  KOSMETYCZNA 
Jednostka prowadząca Wydział Chemii 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 

niestacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 2 lata 
 
Wymagania wstępne  
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 
1. tytuł licencjata inżyniera lub równoważny kierunku chemia kosmetyczna, licencjata, inży-

niera, magistra lub równoważny kierunku chemia, chemia i technologia żywności, chemia 
żywności, chemia i analiza żywności, technologia żywności i żywienia człowieka, mate-
riały współczesnych technologii, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, farmacja, 
kosmetologia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, inżynieria biomedyczna, 
inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska, 

2. tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny makrokierunku, w skład którego 
wchodzi jeden z wymienionych w pkt. 1 kierunku studiów. 

 
Zasady kwalifikacji 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 
 


