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REKRUTACJA 2017/2018 

Tura rejestracji Początek 
 rejestracji

Koniec rejestracji 
i wnoszenia opłat

Ogłoszenie  
wyników

Przyjmowanie  
dokumentów

(I tura)*

Tura lipcowa 05.06.2017 7.07.2017 19.07.2017 20–21, 24.07.2017

KALENDARZ REKRUTACJI

* Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia w jednostkach, które przeprowadzają dodatkowe egzaminy wstępne, 
uruchamiane w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II tura: 25–26.07.2017; III tura: 27–28.07.2017.

Czego bonobo 
mogą nas nauczyć 
o miłości i seksie?

Dlaczego 
więcej 

lemurów żyje 
w ZOO niż na 

wolności? 

Czy obraz olejny 
jest atlasem 

zoologicznym?

Jak ocalić 
ostatnie trzy 

nosorożce białe 
północne?

O czym  
śnią świnie?

Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedzi na zajęciach 
z antropozoologii!

Na antropozoologii przypomnicie sobie, że sami 
jesteście zwierzętami. Zastanowicie się, czy szym-
pans ma więcej wspólnego z nami czy z ostryga-
mi. Na nowo przemyślicie relacje naszego gatunku 
z innymi. Dowiecie się też, że niektóre zwierzęta też 
mają swoją historię, swoje biografie, osobowości, 
społeczności, a nawet kultury. 

Zdobędziecie wiedzę na temat miejsca zwierząt 
w dziejach cywilizacji podbudowaną empirycznie i udo-
wodnioną naukowo. Będziecie stawiać przed nauką nowe 
wyzwania i pytania, na które jeszcze nie ma odpowiedzi. Być 
może to Wy je znajdziecie! 

© Esther The Wonder Pig



	
Kierunek	studiów:	antropozoologia	
Poziom	kształcenia:	pierwszego	stopnia		
Forma	studiów:	stacjonarne	
Czas	trwania:	3	lata	
	

1) Zasady	kwalifikacji		
	
Próg	kwalifikacji:	30	pkt	
	

a) Kandydaci	z	maturą	2005	–	2017	
	

1	 2	 3	 4	
Przedmiot	wymagany	
	
Język	polski	
	
P.	podstawowy	x	0,6	
albo	
P.	rozszerzony	x	1	*	
	
	
	

Przedmiot		
punktowany		
	
Matematyka	
	
P.	podstawowy	x	
0,6	
albo	
P.	rozszerzony	x	1	
*	
	
	

Przedmiot	wymagany	
	
	
Jeden	język	obcy	do	
wyboru	z:	
j.	angielski,		
j.	francuski,		
j.	niemiecki,		
j.	hiszpański,		
j.	włoski,	j.	rosyjski,		
j.	portugalski,		
j.	szwedzki,		
j.	słowacki		
	
P.	podstawowy	x	0,6	
albo	
P.	rozszerzony	x	1	*	
	
	

Przedmiot	wymagany	
	
Jeden	przedmiot	do		
wyboru	z	:	
język	obcy	nowożytny	(inny	niż	
wskazany	w	kolumnie	3)	
język	łaciński	i	kultura	antyczna,		
język	grecki	i	kultura	antyczna,		
biologia,	chemia,	fizyka	/	fizyka	i	
astronomia,	filozofia,		
geografia,	historia,		
historia	sztuki,	historia	muzyki,		
wiedza	o	społeczeństwie,	wiedza	o	
tańcu,	informatyka,	
	
P.	rozszerzony	x	1	*	
	

waga	=	25%		 waga	=	10	%	 waga	=	25%	 waga	=	40%	

	
b) Kandydaci	ze	starą	maturą		

	
Kwalifikacja	na	zasadach	ogólnych	

	
c) Kandydaci	z	Maturą	Międzynarodową	(IB)		

	
1	 2	 3	 4	

	
Przedmiot	wymagany	
	
Język	polski	albo	język	
A1	z	grupy	1*	

	
P.	niższy	(SL**)	x	0,6		
albo		
P.	wyższy	(HL**)	x	1		

	
Przedmiot	punktowany		
	
Matematyka		
	
P.	niższy	(SL**)	x	0,6		
albo		
P.	wyższy	(HL**)	x	1		

	
Przedmiot	wymagany	
	
Język	obcy	nowożytny		
	
P.	niższy	(SL**)	x	0,6		
albo	
P.	wyższy	(HL**)	x	1	
	

	
Przedmiot	wymagany		
	
Jeden	przedmiot	do	wyboru	
z:		łacina,	greka	klasyczna,	historia,	
przedmiot	z	grupy	„sztuka”,	
organizacja	i	zarządzanie,	ekonomia,	
psychologia,	antropologia,	geografia,	
filozofia,	biologia,	chemia,		
fizyka,	informatyka,	matematyka		
język	obcy	nowożytny	nowożytny	
(inny	niż	wskazany	w	kolumnach	1	i	3)	
P.	wyższy	(HL**)	x	1		
	

waga	=	25%	 waga	=	10%	 waga	=	25%	
	
waga	=	40%	
	

*W	przypadku	braku	języka	polskiego;	języki	w	kolumnach	1	i	3	muszą	być	różne	
d) Kandydaci	z	Maturą	Europejską	(EB)	

	
	
	



1	 2	 3	 4	
	
Przedmiot	wymagany		
	
Język	polski	albo	język	
L1*	

	
P.	podstawowy	x	0,6		
albo		
P.	rozszerzony	x	1		

	
Przedmiot	
punktowany		
	
Matematyka		
	
P.	podstawowy	x	
0,6		
albo		
P.	rozszerzony	x	1		

	
Przedmiot	wymagany		
	
Język	obcy	nowożytny		
	
P.	podstawowy	x	0,6		
albo		
P.	rozszerzony	x	1		

	
Przedmiot	wymagany		
	
Jeden	przedmiot	do	wyboru	z**:	łacina,	
greka	klasyczna,	historia,	sztuka,	
muzyka,	ekonomia,	geografia,	filozofia,		
biologia,	chemia,	fizyka,	
informatyka,		
język	obcy	nowożytny	(inny	niż	
wskazany	w	kolumnach	1	i	3)	
	
P.	rozszerzony	x	1		
	

	
waga	=	25%		
	

waga	=	10%		 waga	=	25%		 waga	=	40%	

*W	przypadku	braku	języka	polskiego;	języki	w	kolumnach	1	i	3	muszą	być	różne	
	

e) Kandydaci	z	maturą	zagraniczną		
	

Kandydaci	 z	 maturą	 zagraniczną	 podlegają	 takiej	 samej	 procedurze	 rekrutacyjnej,	 jak	 kandydaci	
z	nową	maturą.	Zamiast	oceny	z	języka	polskiego	pod	uwagę	będzie	brany	wynik	matury	z	języka	oryginalnego	matury.		

	
1.	Polacy	i	cudzoziemcy	kwalifikowani	na	zasadach	obowiązujących	obywateli	polskich	

	
1	 2	 3	 4	

Przedmiot	wymagany	
	
Język	oryginalny	
matury	
	
	
	

Przedmiot		
punktowany		
	
Matematyka	
	
	

Przedmiot	wymagany	
	
Język	obcy	nowożytny	
	
	
	

Przedmiot	wymagany	
	
Jeden	przedmiot	do		
wyboru	z	:	
język	obcy	nowożytny	(inny	niż	
wskazany	w	kolumnach	1	i	3)	
język	łaciński	i	kultura	antyczna,		
język	grecki	i	kultura	antyczna,		
biologia,	chemia,	fizyka,	filozofia,		
geografia,	historia,	historia	sztuki,	
historia	muzyki,	wiedza	o	
społeczeństwie,	wiedza	o	tańcu,	
informatyka,	psychologia,	ekonomia,	
antropologia,	organizacja	i	zarządzanie	

waga	=	25%		 waga	=	10	%	 waga	=	25%	 waga	=	40%	

	
Kandydaci	 mogą	 zostać	 zobowiązani	 do	 przystąpienia	 dodatkowo	 do	 rozmowy	 sprawdzającej	 znajomość	 języka	
polskiego	 w	 stopniu	 umożliwiającym	 studiowanie.	 W	 celu	 oceny	 stopnia	 znajomości	 języka	 polskiego,	 kandydaci	
proszeni	 są	 o	 załączenie	 skanów	wymaganych	 dokumentów	 potwierdzających	 znajomość	 języka	 polskiego	 na	 koncie	
rejestracyjnym	oraz	o	kontakt	z	komisją	rekrutacyjną	danego	kierunku	niezwłocznie	po	dokonaniu	rejestracji.		
Potwierdzenie	 przez	 komisję	 rekrutacyjną	 wystarczającej	 znajomości	 języka	 polskiego	 jest	 warunkiem	 dopuszczenia	
kandydata	do	dalszego	postępowania	rekrutacyjnego.	
	
2.	Cudzoziemcy	kwalifikowani	na	innych	zasadach	niż	obywatele	polscy		

	
Kandydaci	będą	kwalifikowani	na	zasadach	określonych	w	punkcie	1.	
Kandydaci	są	zobowiązani	do	przystąpienia	do	rozmowy	sprawdzającej	znajomość	języka	polskiego	w	stopniu	umożliwiającym	
studiowanie.		
Z	 rozmowy	 zwolnione	 są	 osoby	 posiadające	 certyfikat	 znajomości	 języka	 polskiego	 wydany	 przez	 Państwową	 Komisję	 ds.	
Poświadczania	Znajomości	Języka	Polskiego	jako	Obcego	albo	zaświadczenie	o	ukończeniu	rocznego	kursu	przygotowawczego	
do	podjęcia	nauki	w	 języku	polskim.	W	celu	oceny	stopnia	znajomości	 języka	polskiego,	kandydaci	proszeni	są	o	załączenie	
skanów	 niezbędnych	 dokumentów	 na	 koncie	 rejestracyjnym	 oraz	 o	 kontakt	 z	 komisją	 rekrutacyjną	 danego	 kierunku	
niezwłocznie	po	dokonaniu	rejestracji.	
Potwierdzenie	 przez	 komisję	 rekrutacyjną	 wystarczającej	 znajomości	 języka	 polskiego	 jest	 warunkiem	 dopuszczenia	
kandydata	do	dalszego	postępowania	rekrutacyjnego.	


