






 
         Załącznik nr 1 do uchwały nr 13/IV/2018 

Senatu PWSTE w Jarosławiu 

z dnia 25 kwietnia 2018r. 

 

 

 

 

Wykaz przedmiotów egzaminacyjnych objętych postępowaniem kwalifikacyjnym 

na studia pierwszego stopnia PWSTE w Jarosławiu 

 

 

 

 

 

l.p. Kierunek Profil kształcenia Egzamin dojrzałości 

„Stara matura” 

Egzamin dojrzałości 

„Nowa matura” 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Zarządzanie 

 

 

 

 

 

praktyczny 

Przedmioty objęte punktacją  

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym: 

- język polski, 

-język obcy nowożytny wskazany 

przez kandydata, 

-jeden przedmiot spośród: 

matematyka, geografia, 

historia, informatyka, biologia, 

chemia, fizyka, wiedza o 

społeczeństwie. 

Przedmioty objęte punktacją 

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

-język polski P lub R, 

-język obcy nowożytny P 

lab R wskazany przez 

kandydata, 

- jeden przedmiot spośród: 

matematyka, geografia, 

historia, informatyka, 

   biologia, chemia, fizyka, 

wiedza o społeczeństwie P 

lub R. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Informatyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

praktyczny 

Przedmioty objęte punktacją  

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

- język polski,  

-język obcy nowożytny wskazany 

przez kandydata, 

- jeden przedmiot spośród: 

matematyka, informatyka, 

fizyka, geografia, chemia, 

wiedza o społeczeństwie. 

Przedmioty objęte punktacją 
w postępowaniu 
kwalifikacyjnym: 
-język polski P lub R, 
-język obcy nowożytny P 
lub R wskazany przez 
kandydata,  
-jeden przedmiot spośród: 

matematyka, 

informatyka, fizyka, 

geografa, chemia, 

wiedza o społeczeństwie P 

lub R. 

 

 

 
 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Pielęgniarstwo 

 

 

 

 

 

praktyczny 

 

Przedmioty objęte punktacją w 

postępowaniu kwalifikacyjnym:  

-język polski,  

-język obcy nowożytny wskazany 

przez kandydata, 

- jeden przedmiot spośród: 

biologia, chemia, matematyka, 

fizyka, wiedza o społeczeństwie. 

Przedmioty objęte punktacją 
w postępowaniu 
kwalifikacyjnym:  
-język polski P lub R, 
- język obcy nowożytny P 
lub R wskazany przez 
kandydata, 
- jeden przedmiot spośród: 

biologia, chemia, 

matematyka, fizyka,, 
wiedza o społeczeństwie 



P lub R. 
 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Geodezja 

i Kartografia 

 

 

 

 

praktyczny 

Przedmioty objęte punktacją  

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

-język polski,  

- język obcy nowożytny 

wskazany przez kandydata,  

-jeden przedmiot spośród: 

matematyka, informatyka, 

geografia, chemia, fizyka. 

Przedmioty objęte punktacją 

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

-język polski P lub R,  

- język obcy nowożytny P 

lub R wskazany przez 

kandydata,  

-jeden przedmiot spośród: 

matematyka, informatyka, 

geografia, chemia, fizyka P 

lub R. 
 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Europeistyka 

 

 

 

 

praktyczny 

Przedmioty objęte punktacją  

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

-język polski, 

- język obcy nowożytny 

wskazany przez 

kandydata, 

-jeden przedmiot spośród: 

historia, geografia, 

matematyka, biologia, 

wiedza o społeczeństwie. 

Przedmioty objęte punktacją 

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

-język polski P lub R,  

- język obcy nowożytny P 

lub R wskazany przez 

kandydata,  

-jeden przedmiot spośród: 

historia, geografia, 

matematyka, biologia, 

wiedza o społeczeństwie P 

lub R. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

Budownictwo 

 

 

 

 

praktyczny 

Przedmioty objęte 
punktacją w postępowaniu 
kwalifikacyjnym: 
- język polski, 
-język obcy nowożytny 

wskazany przez kandydata,  
-jeden przedmiot spośród: 
fizyka, matematyka, 

chemia, biologia, geografia, 

informatyka. 

Przedmioty objęte punktacją 
w postępowaniu 
kwalifikacyjnym: 
- język polski P lub R, 
- język obcy  nowożytny P 
lub R wskazany przez 
kandydata,  
- jeden przedmiot spośród: 
fizyka, matematyka, 

chemia, biologia, 

geografia, informatyka P 

lub R. 
 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

Pedagogika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

praktyczny 

Przedmioty objęte punktacją  

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

-język polski,  

-język obcy nowożytny wskazany 

przez kandydata,  

- jeden przedmiot spośród: 

biologia, chemia, historia, 

wiedza o społeczeństwie, 

geografia, matematyka. 

Przedmioty objęte punktacją 

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

-język polski P lub R,  

-język obcy nowożytny P 

lub R wskazany przez 

kandydata,  

- jeden przedmiot spośród-, 

biologia, chemia, historia, 

wiedza o społeczeństwie, 

geografia, matematyka P 

lub R. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

Filologia 

 

 

 

 

 

praktyczny 

 

Przedmioty objęte punktacją  

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

-język polski,  

-język obcy nowożytny wskazany 

przez kandydata,  

- jeden przedmiot spośród: 

historia, geografia, 

matematyka, wiedza o 

społeczeństwie. 

Przedmioty objęte punktacją 

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

-język polski P lub R,  

-język obcy nowożytny P 

lub R wskazany przez 

kandydata,  

- jeden przedmiot spośród-, 

historia, geografia, 

matematyka wiedza o 

społeczeństwie P lub R. 



 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

Kosmetologia 

 

 

 

 

praktyczny 

Przedmioty objęte punktacją  

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

-język polski,  

-język obcy nowożytny wskazany 

przez kandydata,  

- jeden przedmiot spośród: 

biologia, chemia, fizyka, 

matematyka, wiedza o 

społeczeństwie. 

Przedmioty objęte punktacją 

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

-język polski P lub R,  

-język obcy nowożytny P 

lub R wskazany przez 

kandydata,  

- jeden przedmiot spośród-, 

biologia, chemia, fizyka, 

matematyka, wiedza o 

społeczeństwie P lub R. 
 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

Finanse  

i rachunkowość 

 

 

 

 

praktyczny 

Przedmioty objęte punktacją  

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

- język polski,  

-język obcy nowożytny wskazany 

przez kandydata, 

- jeden przedmiot spośród: 

matematyka, informatyka, 

fizyka, chemia, biologia, 

geografia, wiedza o 

społeczeństwie, historia. 

Przedmioty objęte punktacją 
w postępowaniu 
kwalifikacyjnym:  
-język polski P lub R,  
-język obcy nowożytny P 
lub R wskazany przez 
kandydata,  
- jeden przedmiot spośród: 
matematyka, 

informatyka, fizyka, 

chemia, biologia, geografa, 

wiedza o społeczeństwie, 

historia P lub R. 
 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo 

wewnętrzne 

 

 

 

 

praktyczny 

Przedmioty objęte punktacją  

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

-język polski,  

-język obcy nowożytny wskazany 

przez kandydata,  

- jeden przedmiot spośród: 

matematyka, historia, wiedza o 

społeczeństwie, geografia, 

biologia, chemia, fizyka, 

informatyka. 

Przedmioty objęte punktacją 

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

-język polski P lub R,  

-język obcy nowożytny P 

lub R wskazany przez 

kandydata,  

- jeden przedmiot spośród: 

matematyka, historia, 

wiedza o społeczeństwie, 

geografia, biologia, 

chemia, fizyka, 

informatyka P lub R. 
 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

Praca socjalna 

 

 

 

 

 

 

 

 

praktyczny 

Przedmioty objęte punktacją  

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

-język polski,  

-język obcy nowożytny wskazany 

przez kandydata,  

- jeden przedmiot spośród: 

matematyka, wiedza o 

społeczeństwie, historia, 

geografia,  biologia. 

Przedmioty objęte punktacją w 

postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

-język polski P lub R,  

-język obcy nowożytny P lub 

R wskazany przez kandydata,  

- jeden przedmiot spośród: 

matematyka, wiedza o 

społeczeństwie, historia,  

geografia, biologia P lub R. 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

Administracja 

 

 

 

 

praktyczny 

Przedmioty objęte punktacją  

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

-język polski,  

-język obcy nowożytny wskazany 

przez kandydata,  

- jeden przedmiot spośród: 

matematyka, wiedza o 

społeczeństwie, historia, 

geografia. 

 

Przedmioty objęte punktacją 

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

-język polski P lub R,  

-język obcy nowożytny P 

lub R wskazany przez 

kandydata,  

- jeden przedmiot spośród: 

matematyka, wiedza o 

społeczeństwie, historia,  

geografia P lub R. 



 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

Inżynieria 

zarządzania* 

 

 

 

 

praktyczny 

Przedmioty objęte punktacją  

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym: 

- język polski, 

-język obcy nowożytny wskazany 

przez kandydata, 

-jeden przedmiot spośród: 

matematyka, informatyka, 

geografia, historia, fizyka, 

biologia, chemia, wiedza o 

społeczeństwie. 

Przedmioty objęte punktacją 

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

-język polski P lub R, 

-język obcy nowożytny P 

lab R wskazany przez 

kandydata, 

- jeden przedmiot spośród: 

matematyka, informatyka, 

geografia, historia, fizyka, 

biologia, chemia, wiedza 

o społeczeństwie P lub R. 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

Hotelarstwo  

i animacja czasu 

wolnego 

 

 

 

 

praktyczny 

Przedmioty objęte punktacją  

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

-język polski, 

-język obcy nowożytny 

wskazany przez 

kandydata,  

-jeden przedmiot spośród: 

matematyka, geografia, 

biologia, chemia, historia, 

informatyka, wiedza  

o społeczeństwie. 

Przedmioty objęte punktacją 

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

-język polski P lub R,  

-język obcy nowożytny P 

lub R wskazany przez 

kandydata,  

- jeden przedmiot spośród: 

matematyka, geografia, 

historia, informatyka, 

biologia, chemia, wiedza o 

społeczeństwie P lub R. 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

Psychologia  

w nauczaniu  

i wychowaniu* 

 

 

 

 

praktyczny 

Przedmioty objęte punktacją  

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

-język polski,  

-język obcy nowożytny wskazany 

przez kandydata,  

- jeden przedmiot spośród: 

biologia, chemia, historia, 

wiedza o społeczeństwie, 

geografia, matematyka. 

Przedmioty objęte punktacją 

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

-język polski P lub R,  

-język obcy nowożytny P 

lub R wskazany przez 

kandydata,  

- jeden przedmiot spośród-, 

biologia, chemia, historia, 

wiedza o społeczeństwie, 

geografia, matematyka P 
lub R. 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

Prawo 

międzynarodowe  

i stosunki 

międzynarodowe* 

 

 

 

 

praktyczny 

Przedmioty objęte punktacją  

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

-język polski, 

- język obcy nowożytny 

wskazany przez 

kandydata, 

-jeden przedmiot spośród: 

historia, geografia, 

matematyka, biologia, 

wiedza o społeczeństwie. 

Przedmioty objęte punktacją 

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

-język polski P lub R,  

- język obcy nowożytny P 

lub R wskazany przez 

kandydata,  

-jeden przedmiot spośród: 

historia, geografia, 

matematyka, biologia, 

wiedza o społeczeństwie P 

lub R. 



 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

Pedagogika 

specjalna* 

 

 

 

 

praktyczny 

Przedmioty objęte punktacją  

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

-język polski,  

-język obcy nowożytny wskazany 

przez kandydata,  

- jeden przedmiot spośród: 

biologia, chemia, historia, 

wiedza o społeczeństwie, 

geografia, matematyka. 

Przedmioty objęte punktacją 

w postępowaniu 

kwalifikacyjnym:  

-język polski P lub R,  

-język obcy nowożytny P 

lub R wskazany przez 

kandydata,  

- jeden przedmiot spośród-, 

biologia, chemia, historia, 

wiedza o społeczeństwie, 

geografia, matematyka P 

lub R. 

 

 

 

 

19. 

 

 

 

Automatyka  

i elektronika 

praktyczna 

 

 

 

 

praktyczny 

 
 
Przedmioty objęte 
punktacją w postępowaniu 
kwalifikacyjnym: 
- język polski, 
-język obcy nowożytny 

wskazany przez kandydata,  
-jeden przedmiot spośród: 
matematyka, fizyka, 

informatyka. 

 
 
Przedmioty objęte punktacją 
w postępowaniu 
kwalifikacyjnym: 
- język polski P lub R, 
- język obcy  nowożytny P 
lub R wskazany przez 
kandydata,  
- jeden przedmiot spośród: 
matematyka, fizyka, 

informatyka P lub R. 
 

 

 

 

 

 

 

* - po uzyskaniu pozytywnej decyzji MNiSW 

P – poziom podstawowy 

R – poziom rozszerzony 


