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  Opłaty za studia zaoczne i za powtarzanie zajęć 

I. ROCZNE OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE              

ROCZNE OPŁATY (zł) ZA STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) W ROKU AKADEMICKIM 
2008/2009 
Jednolite studia magisterskie   

I rok  - 2800,-zł 

II rok – 2600,-zł 

III rok – 2550,-zł 

IV rok – 2550,-zł 

V rok – 2550,-zł 

Studia pierwszego stopnia 

I rok  - 2800,-zł 

II rok – 2800,-zł 

III rok – 2550,-zł 

Studia drugiego stopnia 

I rok  - 2550,-zł 

II rok – 2550,-zł 

W wypadku powtarzania lub wznowienia na studiach niestacjonarnych ( zaocznych i 

wieczorowych) całego semestru student wnosi 100% odpłatności za dany semestr 

studiów,  

natomiast przy powtarzaniu przedmiotów   płaci  według stawek ustalonych za 

powtarzanie na studiach stacjonarnych  

 

I. OPŁATY (zł)ZA POWTARZANE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE (studia stacjonarne i niestacjonarne): 

 
 

2007/2008 
 

Ponowny 
egzamin  

 
1 godz. laboratorium 

 
1 godz.  K,  S,  Ćw. 

 
Chemia 

 

 
145 

 
9.50  

 
7.50 

 

OPŁATA (zł)ZA POWTARZANIE PRACOWNI MAGISTERSKIEJ (studia stacjonarne i 
niestacjonarne): 300zł. 
    ------------------------------------------ 

 

 

 Rekrutacja na Studia Chemiczne 2009/2010 

 

Studia stacjonarne (dzienne):  

 1. CHEMIA PODSTAWOWA  
3-letnie studia licencjackie,  
2-letnie uzupełniające studia magisterskie, 



2. CHEMIA ŚRODOWISKA  
3-letnie studia licencjackie,  
2-letnie uzupełniające studia magisterskie, 

3. INFORMATYKA CHEMICZNA  
3-letnie studia licencjackie,  
2-letnie uzupełniające studia magisterskie, 

4. Chemia Biologiczna  
3-letnie studia licencjackie,  
2-letnie uzupełniające studia magisterskie, 

 
 

Studia niestacjonarne (zaoczne):  

 CHEMIA  
3-letnie studia licencjackie,  
2-letnie uzupełniające studia magisterskie. 

 
1. LIMITY MIEJSC: 

Studia licencjackie (I stopnia) 

 Chemia podstawowa - 150 miejsc  
 Chemia środowiska - 90 miejsc  
 Informatyka chemiczna - 60 miejsc  
 Chemia biologiczna - 90 miejsc 

 
 Chemia - studia niestacjonarne - 60 miejsc  

Studia magisterskie uzupełniające (studia II stopnia)  

 Chemia podstawowa - 60 miejsc  
 Chemia środowiska - 60 miejsc  
 Informatyka chemiczna - 60 miejsc  
 Chemia biologiczna - 60 miejsc 

 Chemia - studia niestacjonarne - 40 miejsc  



2. ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA CHEMICZNE PIERWSZEGO STOPNIA 

(licencjackie) 

– studia stacjonarne i niestacjonarne 

A. NOWA MATURA: 

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej utworzonej na 
podstawie średniej z punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym (korzystniejszym dla kandydata) z następujących 
przedmiotów: 

1. Chemia  
2. Matematyka  
3. Fizyka z astronomią  
4. Informatyka  
5. Biologia  
6. Język polski  
7. Język nowożytny  
8. Geografia  
9. Historia  
10. Wiedza o społeczeństwie  

Liczba punktów za przedmiot= % uzyskanych punktów na maturze 
Punkty uzyskane za egzamin zdany na poziomie podstawowym będą mnożone przez 
współczynnik 1,0, a za egzamin zdany na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. 

Punkty dodatkowe: 
Za zdawanie na maturze przedmiotu: chemia, matematyka, informatyka lub fizyka z 
astronomią przyznaje się dodatkowo 15 pkt. (po obliczeniu średniej) za każdy przedmiot. 

 

B. STARA MATURA 

Przyjęcie odbywa się na podstawie listy rankingowej wg średniej liczby punktów ze  
wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. W pierwszej kolejności 
uwzględnia się ocenę pisemną z egzaminu maturalnego, w drugiej kolejności oceną 
ustną z egzaminu maturalnego (jeśli uczeń zdawał egzamin tylko w formie egzaminu 
ustnego) 

Punkty dodatkowe: za zdawanie przedmiotu chemia, matematyka, informatyka lub 

fizyka z astronomią na maturze przyznaje się dodatkowo 15 pkt. (po obliczeniu 

średniej) za każdy przedmiot.  

Punktacja za oceny z przedmiotu: 

a. skala ocen 1 – 6 

celujący  100 pkt 
bardzo dobry   80 pkt 
dobry    60 pkt 
dostateczny   40 pkt 



dopuszczający  20 pkt 
b. skala ocen 2 – 5 
bardzo dobry  100 pkt 
dobry    70 pkt 
dostateczny   40 pkt 

 

C. ZWOLNIENIA Z POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO  

Laureaci i finaliści następujących olimpiad centralnych przyjmowani są bez postępowania 
kwalifikacyjnego. 

1. Olimpiada Chemiczna, 
2. Olimpiada Fizyczna, 
3. Olimpiada Matematyczna, 
4. Olimpiada Informatyczna, 
5. Olimpiada Astronomiczna, 
6. Olimpiada Biologiczna, 
7. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, 

 
D. PODSTAWA PRZYJĘCIA: osobne listy rankingowe ( "nowa" i "stara" matura).  

E. LIMITY PRZYJĘĆ:: podział proporcjonalny do liczby kandydatów z "nową" i "starą" 
maturą. 

 
3. ZASADY PRZYJĘĆ NA 2-LETNIE UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA 

MAGISTERSKIE  

– studia stacjonarne i niestacjonarne 

Na magisterskie studia uzupełniające przyjmowane są osoby po ukończeniu studiów I 
stopnia (licencjackich lub magisterskich) następujących kierunków:  

1. Chemia,  
2. Technologia Chemiczna,  
3. Inżynieria Chemiczna i Procesowa,  
4. Biotechnologia,  
5. Farmacja,  

Przyjęcie następuje na podstawie rankingu wg oceny na dyplomie ukończenia 
studiów I stopnia (licencjackich lub magisterskich).  

 


