
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI  

NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 

NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW 

 
 

Kierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) 

Przedmioty: język ukraiński, język obcy i matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka.  

 

Kierunek: BUDOWNICTWO (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 

Przedmioty:  język ukraiński, język obcy i matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka.  

 

 

Kierunek: DWUJĘZYKOWE STUDIA DLA TŁUMACZY (studia I stopnia stacjonarne) 

Przedmioty: język angielski lub niemiecki lub rosyjski. 

 

Kierunek: FILOLOGIA –  Filologia angielska (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 

Przedmiot: język angielski. 

  

Kierunek: INFORMATYKA (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 

Przedmioty: język ukraiński, język obcy i informatyka lub matematyka lub fizyka.  

 

Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 

Przedmioty: język ukraiński, język obcy i matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia.  

 

Kierunek: MARKETING INTERNETOWY (studia I stopnia stacjonarne) 

Przedmioty: język ukraiński i język obcy. 

 

Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) 

Przedmioty: język ukraiński, język obcy i matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka.  

 

 

 

Kierunek: MIĘDZYNARODOWA KOMUNIKACJA JĘZYKOWA  

                (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 

Przedmioty: język ukraiński i język angielski. 

 



 

Kierunek: PEDAGOGIKA (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) 

Przedmioty: język ukraiński i język obcy.  

 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO (studia stacjonarne I stopnia) 

Przedmioty: język ukraiński, język obcy i biologia lub chemia.  

 

Kierunek: POŁOŻNICTWO (studia stacjonarne I stopnia) 

Przedmioty: język ukraiński, język obcy i biologia lub chemia.  

 

Kierunek: PRODUKCJA i BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI  

                (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

Przedmioty: język ukraiński, język obcy i biologia lub chemia lub matematyka lub geografia. 

 

Kierunek: TOWAROZNAWSTWO (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 

Przedmioty: język ukraiński, język obcy i matematyka lub chemia lub fizyka lub biologia. 

 

Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 

Przedmiot:  język ukraiński. 

 

Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 

Przedmioty: język ukraiński i wychowanie fizyczne.  

 

Kierunek: ZARZĄDZANIE (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 

Przedmioty: język ukraiński, język obcy i matematyka lub geografia lub wiedza o społeczeństwie. 

 

 Kierunek: ZIELARSTWO (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)  

Przedmioty: język ukraiński, język obcy i matematyka lub biologia lub chemia lub wiedza o 

społeczeństwie. 

 

 

 

 

 

 

 



WARUNKI I TRYB REKRUTACJI  

NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 

NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW 

 
Kierunek: INŻYNIERIA PRODUKCJI (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 

 
1. O przyjęcie na  trzysemestralne studia drugiego stopnia na kierunek Inżynieria produkcji może 

ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem 

inżyniera lub drugiego stopnia z tytułem magistra inżyniera: 

-  kierunku z obszaru nauk technicznych;  

-  pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk przyrodniczych, 

społecznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.  

2. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia następuje w drodze postępowania 

kwalifikacyjnego. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia 

uzyskaną ocenę na dyplomie ukończenia studiów oraz średnią ocen uzyskanych w toku 

studiów. 

3. Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest wskaźnik rekrutacyjny „WR”, wyznaczany wg 

wzoru: 

WR = 10 x O + S 

gdzie: 

O – ocena figurująca na dyplomie studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia;  

S – średnia ocen uzyskanych w toku studiów. 

4. W przypadku wystąpienia wątpliwości, dotyczących osiągnięcia przez kandydata 

odpowiednich kompetencji niezbędnych do kontynuowania nauki na II stopniu studiów na 

kierunku Inżynieria produkcji, osoba przyjęta na studia II stopnia, może być zobowiązana do 

zaliczenia w toku studiów różnic programowych. Zakres różnic programowych na podstawie 

przedłożonego suplementu do dyplomu i termin ich zaliczenia ustala dyrektor instytutu. 

5. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów 

jednolitych magisterskich za granicą, podlegają zasadom rekrutacji obowiązującym wszystkich 

pozostałych kandydatów. 
 

   
Kierunek: LINGWISTYKA STOSOWANA (studia II stopnia stacjonarne) 

 

Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów 

oraz otrzyma za egzamin wstępny sprawdzający znajomość języka angielskiego co najmniej 60 pkt 

(max 100) oraz drugiego języka obcego (niemiecki lub rosyjski lub hiszpański) co najmniej 30 pkt 

(max 100). 

Od wszystkich kandydatów wymagana jest potwierdzona znajomość języka angielskiego na 

poziomie przynajmniej B2 oraz drugiego języka obcego (niemiecki, rosyjski, hiszpański) na 

poziomie przynajmniej B1. 

 

 



Kierunek: PIELĘGNIARSTWO (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
 

1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo mogą ubiegać się 
absolwenci studiów licencjackich pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo 
posiadający dyplom ukończenia tych studiów. 

2. Powołana do przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna 
dokonuje stwierdzenia kwalifikacji kandydata w oparciu o weryfikację złożonych 
dokumentów tj. średnią ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia. 

3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów tej samej średniej ocen z 
przebiegu studiów pierwszego stopnia, o miejscu na liście rankingowej decyduje 
dodatkowe kryterium, tj. ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku Pielęgniarstwo. Kandydaci zobowiązani są także do dostarczenia 
zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia 
studiowania na wybranym kierunku. 

4. Rekrutacja odbywa się w trzech etapach tj.: 
1) rejestracja kandydatów w systemie elektronicznym i weryfikacja kandydatów przez 

komisję rekrutacyjną; 
2) wysyłanie zawiadomień o zakwalifikowaniu się na studia lub decyzji o nieprzyjęciu 

na studia; 
3) potwierdzenie podjęcia studiów i składanie dokumentów przez zakwalifikowanych 

kandydatów na studia w wyznaczonym przez Komisję terminie. 
5. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku 

Pielęgniarstwo powinien posiadać następujące kompetencje:  
1) w zakresie wiedzy: 

a) wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej; 
b) wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa; 
c) wiedzę na temat obowiązujących regulacji prawnych, norm etycznych i 

deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki. 
2)  w zakresie umiejętności: 

a) umiejętność korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i 
wysokiego poziomu opieki; 

b) umiejętność udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia 
i zapobiegania chorobom; 

c) umiejętność sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad 
pacjentem niepełnosprawnym i umierającym; 

d) umiejętność samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki 
ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego 
poszanowanie i respektowanie jego praw; 

e) umiejętność organizowania pracy własnej, nawiązywania współpracy w 
zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działania 
społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. 

3) w zakresie kompetencji społecznych: 
a) umiejętność skutecznego i empatycznego porozumiewa się z pacjentem; 
b) posiadanie świadomości czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta; 
c) posiadanie świadomości konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia 

się. 
6. Kandydat przyjęty na studia potwierdza chęć studiowania składając następujące 

dokumenty:  



a) podanie o przyjęcie na studia;  
b) skan dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia; 
c) zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia; 
d) zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do 

podjęcia nauki na kierunku Pielęgniarstwo;  
e) oświadczenie - klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

RODO;  
f) potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł. 

7. Komisja rekrutacyjna pobiera załączone przez kandydata dokumenty z IRK  
i zakłada teczki kandydatów. 

8. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów i nie wymaga odrębnej 
decyzji administracyjnej. Zawiadomienia o przyjęciu na studia wysyłane są do 
kandydatów informacyjnie w formie elektronicznej. 

9. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję 
podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej. 

10. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do rektora. 
11. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne. 
12. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na studia z powodu wyczerpania limitu 

miejsc, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwalniania się miejsc na liście 
przyjętych na studia, osoby te zostaną zakwalifikowane na studia, z zachowaniem 
kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. W tym celu komisja ogłasza dalsze 
terminy przyjmowania dokumentów od kandydatów i realizuje czynności wskazane w 
niniejszych zasadach.  

13. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane 
miejsca na danym kierunku studiów Rektor, może podjąć decyzję o przeprowadzeniu 
dodatkowej rekrutacji.  

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale decyzje podejmuje Rektor. 
 
 
Kierunek: ZARZĄDZANIE (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
  

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Zarządzanie jest 

 posiadanie dyplomu ukończenia: 

 a/ studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie,                 

 b/ studiów pierwszego stopnia licencjackich lub inżynierskich lub jednolitych studiów 

 magisterskich kierunków pokrewnych, tj. ekonomia, finanse i rachunkowość, 

 towaroznawstwo, a także innych kierunków studiów.  

2. Absolwenci kierunku Zarządzanie przyjmowani są na I rok studiów drugiego stopnia 

stacjonarnych/niestacjonarnych na podstawie konkursu dyplomów. W konkursie tym brana 

jest pod uwagę średnia ocena, liczona jako średnia arytmetyczna ocen końcowych, uzyskanych 

w trakcie studiów ze wszystkich przedmiotów, zaokrąglana zgodnie z właściwym artykułem 

Regulaminu Studiów KPU w Krośnie. 

3. Kandydaci pozostałych kierunków przyjmowani są na I rok studiów drugiego stopnia 

stacjonarnych/niestacjonarnych na podstawie egzaminu wstępnego.  



 Celem egzaminu wstępnego jest potwierdzenie efektów kształcenia stanowiących wymagania 

wstępne dla studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie. 

 Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego przyjmuje się uzyskanie co najmniej oceny 3,0. 

Uzyskana podczas egzaminu wstępnego ocena jest uśrednieniem poszczególnych ocen 

członków Komisji Rekrutacyjnej, zaokrąglana zgodnie z właściwym artykułem Regulaminu 

Studiów Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Uzyskanie oceny niedostatecznej 

wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Również w przypadku 

nieprzystąpienia przez kandydata do egzaminu wstępnego, kandydat nie będzie uczestniczył 

w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. 

 Uzyskanie z egzaminu wstępnego oceny niższej niż 4,0, w przypadku przyjęcia kandydata na I 

rok studiów, zobowiązuje go do uzupełnienia efektów kształcenia, poprzez nieodpłatny udział 

w wyznaczonych zajęciach na studiach pierwszego stopnia, umożliwiających uzupełnienie 

pożądanych kompetencji. Zakres oraz termin uzupełnienia wiedzy i umiejętności ustala 

dyrektor instytutu po zasięgnięciu opinii kierownika właściwego zakładu oraz po analizie 

protokołów Komisji Rekrutacyjnej.  

4. Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie średniej oceny ze studiów 

pierwszego stopnia (w przypadku kandydatów określonych w pkt 1a) lub oceny uzyskanej z 

egzaminu wstępnego (w przypadku kandydatów określonych w pkt 1b). W przypadku 

wystąpienia u kandydatów - odpowiednio - takiej samej średniej oceny ze studiów lub oceny z 

egzaminu wstępnego, dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym jest ocena z egzaminu 

dyplomowego, a następnie ocena z pracy dyplomowej. 

 

OGÓLNE ZAGADNIENIA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO DLA KANDYDATÓW 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  NA KIERUNKU 

ZARZĄDZANIE (DOTYCZY KANDYDATÓW – ABSOLWENTÓW INNYCH KIERUNKÓW 

STUDIÓW NIŻ ZARZĄDZANIE) 

1. Poszczególne funkcje zarządzania, z uwzględnieniem ewolucji w tym zakresie (od koncepcji H. 

Fayola do czasów współczesnych) 

2. Różnice występujące pomiędzy zarządzaniem operacyjnym, taktycznym oraz strategicznym 

3. Pojęcie stylu kierowania oraz omówienie poszczególnych klasyfikacji stylów kierowania według 

różnorodnych ujęć 

4. Pojęcie umiejętności menedżerskich – technicznych, społecznych i koncepcyjnych, a także tzw. 

kompetencji miękkich oraz twardych 

5. Poszczególne etapy procesu kadrowego 

6. Teoria kapitału ludzkiego, w tym w kontekście ewolucji podejścia do zasobów ludzkich od 

strony zarządzania 

7. Różnice występujące pomiędzy modelem sita a modelem zasobów ludzkich oraz modelem 



Harvarda a modelem Michigan 

8. Poszczególne zasoby organizacyjne, w tym w kontekście zarządzania nimi 

9. Pojęcie struktury organizacyjnej oraz charakterystyka poszczególnych jej typów  

10. Pojęcie kultury organizacyjnej oraz charakterystyka poszczególnych poziomów kultury w 

ujęciu E. Scheina 

11. Pojęcie otoczenia organizacyjnego oraz charakterystyka poszczególnych elementów otoczenia 

zewnętrznego i wewnętrznego 

12. Pojęcie przywództwa oraz charakterystyka cech dobrego przywódcy 

13. Pojęcie marketingu oraz charakterystyka poszczególnych narzędzi oraz relacji koncepcji „4P” 

14. Założenia koncepcji TQM oraz charakterystyka wybranych narzędzi zarządzania jakością 

15. Różnice w obszarach zainteresowań mikroekonomii i makroekonomii 

16. Różnice pomiędzy ekonomią pozytywną i normatywną 

17. Wybrane prawa ekonomiczne mające zastosowanie w funkcjonowaniu gospodarczym osób 

fizycznych i/lub organizacji 

18. Pojęcie rynku oraz charakterystyka podmiotów gospodarujących w jego obrębie 

19. Krótka prezentacja swojej osoby pod kątem ubiegania się o stanowisko kierownicze 

20. Krótka prezentacja własnego pomysłu biznesowego /menedżerskiego /usprawniającego (w 

tym z wykorzystaniem programu PowerPoint) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WARUNKI I TRYB REKRUTACJI  

NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE  

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 

NA PEDAGOGIKĘ PRZEDSZKOLNĄ I WCZESNOSZKOLNĄ 

 

Rekrutacja na jednolite studia magisterskie (stacjonarne) na kierunku Pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna odbywać się będzie w oparciu o konkurs świadectw i egzamin praktyczny,                    
w tym:  
 
Część I – konkurs świadectw:  
– po egzaminie maturalnym („nowej maturze”) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego 
egzaminu z języka polskiego i języka obcego;  
– po egzaminie dojrzałości („starej maturze”) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia 
szkoły średniej z języka polskiego i języka obcego;  
 
Część II – egzamin praktyczny:  
– rozmowa kwalifikacyjna, weryfikująca kompetencje językowe, komunikacyjne i logopedyczne 
kandydata oraz egzamin wstępny sprawdzający predyspozycje muzyczne.  
 

 
 


