
W roku akad. 2017/2018 obowiązują następujące warunki i tryb rekrutacji na 

stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia: 

1. Do odbywania studiów II stopnia na Wydziale Chemicznym może być dopuszczona 

osoba, która spełnia ustalone przez Uczelnię warunki oraz ma tytuł zawodowy 

inżyniera lub magistra inżyniera. 

2. Przyjęcie na studia II stopnia prowadzone na WCh PRz następuje na podstawie 

wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego. 

3. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę: 

a) wynik egzaminu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje 

i kompetencje wymagane do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku 

studiów; 

b) średnia ważona ocen końcowych modułów kształcenia objętych programem 

studiów, łącznie z oceną z modułu „praca dyplomowa”. 

4. Przystąpienie do egzaminu sprawdzającego jest obowiązkowe zarówno dla 

absolwentów WCh PRz danego kierunku studiów jak również absolwentów PRz 

innych kierunków oraz absolwentów innych szkół wyższych z uwzględnieniem pkt. 

5. 

5. Kandydaci będący absolwentami WCh PRz, którzy na studiach I stopnia przystąpili do 

egzaminu dyplomowego w formie pisemnej na danym kierunku studiów, ubiegający 

się o przyjęcie na studia II stopnia na tym samym kierunku studiów są zwolnieni z 

udziału w egzaminie sprawdzającym, a uzyskany przez nich wynik z egzaminu 

dyplomowego jest brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym z zastrzeżeniem 

pkt. 6.  

6. Zakres, treść i forma pisemnego egzaminu sprawdzającego są identyczne z zakresem, 

treścią i formą pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na danym 

kierunku studiów. 

7. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunek inny niż 

ukończony jest zobowiązany przystąpić do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje 

i kompetencje wymagane do podjęcia studiów na kierunku, na którym ubiega się 

o przyjęcie. 

8. Na podstawie wyniku egzaminu sprawdzającego, odbytego w danym roku 

akademickim, kandydat może się ubiegać o przyjęcie na studia drugiego stopnia w 

tym samym lub następnym roku akademickim. 

9. Pisemny egzamin sprawdzający na każdym kierunku studiów prowadzonym na WCh 

zawiera 50 pytań i jest testem jednokrotnego wyboru. Test jest oceniany w skali 

0  50 pkt., przy czym uzyskanie mniej niż 20 pkt. eliminuje kandydata z dalszego 

postępowania rekrutacyjnego. 

10. Przy ustalaniu wyniku egzaminu sprawdzającego stosuje się następującą skalę: 

- liczba uzyskanych punktów 20 – 29 odpowiada ocenie dst (3,0); 

- liczba uzyskanych punktów 30 – 34 odpowiada ocenie +dst (3,5); 

- liczba uzyskanych punktów 35 – 39 odpowiada ocenie db (4,0); 

- liczba uzyskanych punktów 40 – 44 odpowiada ocenie +db (4,5); 

- liczba uzyskanych punktów 45 – 50 odpowiada ocenie bdb (5,0). 



11. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczący egzaminu sprawdzającego dla danego 

kierunku studiów zostanie podany do wiadomości kandydatów co najmniej na trzy 

miesiące przed terminem rekrutacji na studia II stopnia. 

12. Terminy przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego ustala Dziekan WCh co 

najmniej na jeden miesiąc przed terminem rekrutacji na studia II stopnia i podaje do 

wiadomości kandydatów na stronie internetowej Wydziału. 

13. Podstawą ustalenia miejsca na liście rankingowej dla wszystkich kierunków studiów 

II stopnia prowadzonych na WCh jest wskaźnik rekrutacji R, obliczony wg. wzoru: 

R = 0,5*E + 0,5*O 

gdzie: E – wynik egzaminu sprawdzającego, 

O - średnia ważona ocen końcowych modułów kształcenia objętych 

programem studiów łącznie z oceną z modułu „praca dyplomowa”. 

 


