Załącznik 3
do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016
z dnia 2. VI 2016r.
w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018

Rekrutacja na studia drugiego stopnia
Nazwa kierunku, na który
odbywa się rekrutacja

Nazwy kierunków, których ukończenie pozwala na
podjęcie studiów drugiego stopnia1)

Administracja
Bezpieczeństwo
wewnętrzne

Administracja, Ekonomia, Zarządzanie,
Bezpieczeństwo wewnętrzne, Europeistyka,
Socjologia, Bezpieczeństwo narodowe,
Logistyka, Stosunki międzynarodowe, Finanse i
rachunkowość, Politologia oraz absolwenci
Prawa, Ekonomii, Zarządzania, Bezpieczeństwa
wewnętrznego, Socjologii, Bezpieczeństwa
narodowego, Stosunków międzynarodowych,
Finanse i rachunkowość, Europeistyki i
Politologii posiadający stopień magistra z tych
kierunków.

Biologia

Biologia, Biotechnologia

Biotechnologia
Chemia

Biotechnologia, Biologia, Chemia, Ochrona
środowiska (zobacz Załącznik 2)
Chemia, Technologia chemiczna, Inżynieria
chemiczna i procesowa, Biotechnologia,
Ochrona Środowiska

Edukacja artystyczna
w zakresie
sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych, inne kierunki artystyczne w
zakresie sztuk plastycznych

Ekonomia
Zarządzanie

Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Gospodarka
przestrzenna, Informatyka i ekonometria,
Logistyka, Transport, Matematyka, Turystyka i
rekreacja, Zarządzanie i inżynieria produkcji,
Zarządzanie, Zdrowie publiczne, Administracja

Filologia polska

Filologia polska, Etnologia, Filologia, Informacja
naukowa i bibliotekoznawstwo,
Kulturoznawstwo

English Philology

Filologia - specjalności neofilologiczne

Germanische Philologie
Apllied Gender Studies

Filologia – specjalności neofilologiczne

Dodatkowe
wymagania

Kandydatów obowiązuje
postępowanie konkursowe
– komisyjny przegląd
prezentacji prac
plastycznych

English language skills at the
B2 level are required.

Architektura krajobrazu
Język biznesu
Języki obce w dyplomacji

Architektura krajobrazu
Filologia rosyjska i rosyjska od podstaw.
Filologia (pozostałe specjalizacje)*, Filologia
polska*, Historia sztuki*, Historia*,
Etnologia*, Kulturoznawstwo*, Informacja
naukowa i bibliotekoznawstwo*,
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna*,
Ochrona dóbr kultury*, Europeistyka*,
Ekonomia*, Politologia*, Polityka społeczna*,
Turystyka i rekreacja*, Stosunki
międzynarodowe*

Translatoryka stosowana

filologia rosyjska, filologia rosyjska od
podstaw, filologia czeska, filologia serbska,
slawistyka, język biznesu, lingwistyka
stosowana, filologia słowiańska, ukrainistyka,
białorutenistyka.
Filologia romańska, absolwenci studiów
filologicznych*

Filologia romańska

Filozofia

Fizyka

Historia

Informatyka

Filozofia
Absolwenci pozostałych kierunków
uniwersyteckich po zaliczonej rozmowie
kwalifikacyjnej na temat podstaw filozofii.
Fizyka, Fizyka techniczna, kierunki
politechniczne.
Historia, Politologia, Stosunki
międzynarodowe, Europeistyka, Historia
sztuki, Filologia polska, Filologia,
Kulturoznawstwo
Informatyka, Edukacja techniczno –
informatyczna

Inżynieria środowiska
Odnawialne źródła energii

Inżynieria środowiska, studia inżynierskie na
politechnice

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo, Etnologia, Wiedza o
teatrze, Historia sztuki, Filologia polska,
Filologia.

Wszyscy kandydaci
powinni udokumentować
znajomość języka
angielskiego lub
niemieckiego na poziomie
minimum B2.
*Absolwenci tych studiów
powinni wykazać się
zaliczeniem lektoratu
języka rosyjskiego lub
dokumentem
potwierdzającym
znajomość języka
rosyjskiego na poziomie
minimum B2.

*udokumentowana
znajomość języka fran cuskiego (certyfikat DALF
C2 lub pozytywny wynik
egzaminu ze znajomości j.
francuskiego)

Kultura śródziemnomorska
Turystyka i kultura
śródziemnomorska

Kultura śródziemnomorska,
Kulturoznawstwo, Turystyka i rekreacja,
Filologia słowiańska, Filologia rosyjska,
Historia sztuki, Europeistyka, Stosunki
międzynarodowe.

Nauki o rodzinnie

Pedagogika, Socjologia, Filozofia, Politologia,
Kulturoznawstwo, Psychologia (po
ukończeniu jednolitych studiów
magisterskich).

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska, Chemia, Farmacja,
Inżynieria środowiska, Ogrodnictwo,
Rolnictwo, Technologia chemiczna, Biologia,
Biotechnologia.

Pedagogika: specjalności:
1. pedagogika opiekuńczowychowawcza
2. pedagogika
resocjalizacyjna
3. planowanie
i zarządzanie edukacją
4. pedagogika pracy z
doradztwem
zawodowym
5. pedagogika kulturalno –
oświatowa
6. pracownik służb
socjalnych z językiem
niemieckim

Pedagogika, Pedagogika specjalna, Socjologia
(spec. 1-6),
Praca socjalna (spec. 1,2,4,5,6), Nauki o
rodzinie (spec. 1,2,3,5,6), Wychowanie
fizyczne – spec. nauczycielska (1,2,5,6),
Ratownictwo medyczne, Pielęgniarstwo,
Fizjoterapia (spec. 1,4,6),
Służby społeczne (spec. 1,2,5,6),
Więziennictwo i resocjalizacja (spec. 2),
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Organizacja
pracy (spec. 3,4), Psychologia, Polityka
społeczna, Filozofia, Filologie, Historia,
Politologia, Dziennikarstwo i polityka
społeczna, Europeistyka, Stosunki
międzynarodowe (spec.6 – brak wymogów
językowych)
Pedagogika, pod warunkiem kontynuowania
specjalności ukończonej na I stopniu oraz:
na spec. 7 : absolwenci kształcenia
zintegrowanego, edukacji wczesno-szkolnej,
pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki
przedszkolnej, wychowania przedszkolnego;
na spec. 8: absolwenci Kol. Nauczycielskiego
z j. angielskim lub niemieckim i tytułem
licencjata,
pedagogiki
przedszkolnej,
wczesnoszkolnej i kształcenia zintegrowanego z j. angielskim lub niemieckim, edukacji
wczesnoszkolnej, pedagogiki przedszkolnej
oraz
kształcenia
zintegrowanego
z
uzyskanym certyfikatem z j. angielskiego lub
niemieckiego na poziomie B2; na spec. 9:

Pedagogika na specjalności:
7. kształcenie
wczesnoszkolne z
wychowaniem
przedszkolnym
8. edukacja elementarna
z językiem obcym
9. pedagogika medialna
z edukacją artystyczną
10. edukacja elementarna
z terapią pedagogiczną
11. pedagogika
terapeutyczna dzieci i
młodzieży z trudnościami
w uczeniu się i

zachowaniu
12. Pedagogika małego
dziecka z wychowaniem
przedszkolnym

animacja kultury, pedagogika kreatywna,
medialna i inne specjalności związane z
edukacją kreatywną i medialną; na spec. 10:
kształcenie wczesnoszkolne, pedagogika
wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna,
edukacja
elementarna
z
terapią
pedagogiczną, na spec. 11: pedagogiki
resocjalistycznej, pedagogiki opiekuńczo –
wychowaczej,
pedagogiki
specjalnej,
pedagogiki
terapeutycznej,
terapi
pedagogicznej, na spec.12: pedagogika
małego
dziecka
z
wychowaniem
przedszkolnym, pedagogika opiekuńczo –
wychowawcza, pedagogika przedszkolna.

Politologia
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie informacją w
nowych mediach

Politologia,
Stosunki
międzynarodowe,
Administracja, Bezpieczeństwo narodowe,
Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dziennikarstwo
i
komunikacja
społeczna,
Ekonomia,
Etnologia, Europeistyka, Filozofia, Historia,
Nauki o rodzinie, Pedagogika, Polityka
społeczna, Praca socjalna, Socjologia,
Zarządzanie, Filologia (tylko na Stosunki
międzynarodowe).

Researching

Historia, Politologia, Stosunki międzynaro dowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe,
Filologia,
Filozofia,
Kulturoznawstwo,
Slawistyka,
Socjologia,
Pedagogika,
Psychologia,
Muzykologia,
Turystyka
i kultura śródziemnomorska
Socjologia,
Politologia,
Pedagogika,
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
Etnologia, Europeistyka, Stosunki międzynarodowe, Dziennikarstwo i komunikacja
społeczna, Etnologia, Ekonomia, Nauki o
rodzinie, Polityka społeczna, Praca socjalna,
Promocja zdrowia, Zarządzanie, Kulturoznawstwo, Filologia.

Socjologia

1)Wszystkich

kandydatów obowiązują procedury kwalifikacyjne zawarte w zał. 2 Uchwały Senatu nr
163/2012-2016
Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie
wymienione w niniejszym Załączniku, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr
163/2012 - 2016, p.22). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50%
standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą
studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Przedmioty niezbędne do uzupełnienia wymaganych efektów do podjęcia nauki na II stopniu
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych tzw. różnice programowe określa dziekan wydziału po
zasięgnięciu opinii przewodniczącego Rady Programowej danego kierunku studiów. Różnice

