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BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
studia i stopnia 
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

specjalności:
bezpieczeństwo europejskie• 
bezpieczeństwo państwa• 
zarządzanie kryzysowe w administracji• 
służby policyjne• 

kwalifikacja:
dwa przedmioty: obowiązkowo język obcy, do wyboru geografia,  
historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

studia ii stopnia 
(studia 2-letnie, uzyskany tytuł: magister)

specjalności:
bezpieczeństwo państwa• 
polityka i bezpieczeństwo euroatlantyckie• 
wywiad konkurencyjny• 

kwalifikacja:
Ocena z dyplomu – w przypadku tego samego lub pokrewnego 
kierunku studiów, albo rozmowa kwalifikacyjna w przypadku  
absolwenta innego kierunku studiów

NATIONAL SECURITY
First-cycle studies
3-year study, obtained title: Bachelor

specialization:
European security• 
security of state• 
risk management in administration• 
police studies• 

Qualification
Two subjects selected from: obligatory foreign language, one subject 
selected from geography, history, mathematics, social studies

second-cycle studies
2-year study, obtained title: Master

specialization:
security of state• 
politics and Euro-Atlantic security• 
industrial espionage• 

Qualification:
For the same or related field of study – diploma of first-cycle studies  
or interview for graduate of  another studies
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EDUKACJA ARTYSTYCZNA  
W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
studia i stopnia 
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat, st. stacjonarne)

kwalifikacja: 
Odbywa się na podstawie rankingu punktów uzyskanych z:
a) egzaminu z rysunku – studium postaci
   - technika: rysunek ołówkiem na papierze formatu 100x70 cm
   - czas trwania egzaminu: 4 godziny
b) konkurs świadectw dojrzałości – jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, 

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

ART EDUCATION IN FINE ARTS
First-cycle studies
3-year study, obtained title: Bachelor

Qualification:
A drawing exam (pencil drawing on 
paper size 100x70 cm);
Two subjects selected from: biology, 
geography, history, foreign language, 
Polish, mathematics, social studies
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FILOLOGIA  
(jęz. angielski, jęz. niemiecki, jęz. rosyjski)
studia i stopnia (studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)
specjalności:

filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi • 
język angielski w biznesie z translatoryką • 
język niemiecki w biznesie (tylko stacjonarne)• 
język rosyjski w biznesie (tylko stacjonarne)• 
komunikacja bilingwalna (tylko stacjonarne) – planowane uruchomienie• 

kwalifikacja dla spec. filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi i spec. język angielski  
w biznesie z translatoryką:
– nowa matura: obowiązkowo język angielski, do wyboru język polski lub drugi język obcy
– stara matura: egzamin ustny z języka angielskiego; konkurs świadectw dojrzałości: do wyboru język polski  
   lub drugi język obcy
kwalifikacja dla spec. język niemiecki w biznesie i spec. język rosyjski w biznesie:
dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie
kwalifikacja spec. komunikacja bilingwalna: 
– nowa matura: dwa przedmioty, po jednym z grupy: 1. jęz. obcy (angielski, niemiecki, rosyjski),  2. jęz. polski,  
   historia, geografia, wiedza o społeczeństwie
– stara matura: egzamin ustny z jęz. angielskiego i  jeden przedmiot do wyboru z: niemiecki, rosyjski, polski,  
   historia, geografia, wiedza o społeczeństwie.
studia ii stopnia
(studia 2-letnie, uzyskany tytuł: magister)
specjalności:

filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi• 
język angielski w biznesie z translatoryką• 
język rosyjski w biznesie z translatoryką (tylko stacjonarne)• 
język niemiecki w biznesie z translatoryką (tylko stacjonarne)• 

kwalifikacja: 
Ocena z dyplomu – w przypadku tego samego lub pokrewnego kierunku studiów i specjalności, albo rozmowa kwalifi-
kacyjna w przypadku absolwenta innego kierunku studiów. Na specjalność filologia angielska z uprawnieniami nauczy-
cielskimi przyjmowani będą kandydaci, którzy posiadają uprawnienia nauczycielskie zdobyte na studiach I stopnia.

PHILOLOGY (English, German, Russian)
First-cycle studies 3-year study, obtained title: Bachelor

specialization:
business russian• 
Business German• 
English Language Teaching Studies• 
Business English with translation studies• 
Bilingual communication (planned launch)• 

Qualification for sp. English Language Teaching Studiesand sp. Business English with translation studies:
– Polish Matura exam („nowa Matura”): obligatory English, additional one obligatory subject selected from: Polish 
   or another foreign language
– Maturity exam (known as „stara Matura”): English speaking exams; additional one obligatory subject selected  
   from: Polish or another foreign language
Qualification for sp. Business Russian and sp. Business German:
Two subjects selected from: geography, history, foreign language, Polish, social studies
Qualification for sp. bilingual communication:
– Polish Matura exam („nowa Matura”): obligatory foreign language (English, German, Russian), additional  
   one obligatory subject selected from: Polish, history, social studies, geography
– Maturity exam (known as „stara Matura”): English speaking exams; additional one obligatory subject selected     
   from: Polish, history, social studies, geography
second-cycle studies
2-year study, obtained title: Master
specialization:

Business Russian with translation studies• 
Business German with translation studies• 
English Language Teaching Studies• 
Business English with translation studies• 

Qualification:
For the same or related field of study – diploma of first-cycle studies or interview for graduate of  another studies. 
The condition of continuing education at the secondary level studies in sp. English Language Teaching Studies is 
right the teaching profession from first-cycle studies
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FILOLOGIA POLSKA
studia i stopnia 
(studia stacjonarne)
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

specjalności:
kształcenie językowe dla urzędów i firm z elementami glottodydaktyki• 
komunikacja społeczna i praca wydawnicza• 
język polski z logopedią• 

kwalifikacja:
dwa przedmioty: obowiązkowo język polski, do wyboru język obcy, historia,  
wiedza o społeczeństwie

studia ii stopnia 
(studia 2-letnie, uzyskany tytuł: magister, st. stacjonarne)

specjalności:
komunikacja społeczna i praca wydawnicza• 
filologia dla mediów i biznesu z językiem obcym • 
język polski z logopedią*• 

kwalifikacja:
Ocena z dyplomu – w przypadku tego samego lub pokrewnego kierunku studiów,  
albo rozmowa kwalifikacyjna w przypadku absolwenta innego kierunku studiów
* Warunkiem kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia w tej specjalności jest ukończenie studiów I stopnia  
na kierunku filologia polska ze specjalnością język polski z logopedią.

POLISH PHILOLOGY
First-cycle studies
3-year study, obtained title: Bachelor

specialization:
language training for offices and businesses with glottodidactics elements• 
social communication and study of editing• 
Polish language with speech therapy• 

Qualification:
Two subjects selected from: obligatory Polish, additional one obligatory subject selected from: 
foreign language, history, social studies

second-cycle studies
2-year study, obtained title: Master

specialization:
social communication and study of editing• 
philology for media and business with a foreign language• 
Polish language with speech therapy*• 

Qualification:
For the same or related field of study – diploma of first-cycle studies or interview for graduate 
of  another studies
* The condition of continuing education at the secondary level studies in this specialty is completing first-cycle studies 
Polish philology with specialization in Polish language from speech therapy.
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HISTORIA
studia i stopnia 
(studia stacjonarne)
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

specjalności:
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją• 
turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej• 
nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych• 

kwalifikacja:
dwa przedmioty spośród: geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, 
język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

studia ii stopnia 
(studia stacjonarne)
(studia 2-letnie, uzyskany tytuł: magister)

specjalności:
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją• 
współczesne stosunki międzynarodowe• 
turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej• 
nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych*• 

kwalifikacja:
Ocena z dyplomu – w przypadku tego samego lub pokrewnego kierunku studiów, albo roz-
mowa kwalifikacyjna w przypadku absolwenta innego kierunku studiów
* Na tę specjalność przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają uprawnienia nauczycielskie zdobyte na studiach  
i stopnia

HISTORY
First-cycle studies
3-year study, obtained title: Bachelor

specialization:
study of archives and documentation management• 
history and military tourism and promotion of national heritage• 
teaching of history and promotion of native history• 

Qualification:
Two subjects selected from: geography, history, history of art, Latin and ancient culture,  
foreign language, Polish, social studies 

second-cycle studies
2-year study, obtained title: Master

specialization:
study of archives and documentation management• 
contemporary international relations• 
history and military tourism and promotion of national heritage• 
teaching of history and promotion of native history*• 

Qualification:
For the same or related field of study – diploma of first-cycle studies 
or interview for graduate of  another studies
* The condition of continuing edudation at the secondary level studies in this sp.  
is right the teaching profession from first-cycle studies
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KRYMINOLOGIA     STOSOWANA

studia i stopnia 
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

kwalifikacja:
dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia,  
historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka,  
wiedza o społeczeństwie

APPLIED CRIMINOLOGY
First-cycle studies
3-year study, obtained title: Bachelor

Qualification:
Two subjects selected from: biology, chemistry, physics,  
geography, history, computer science, foreign language, Polish,  
mathematics, social studies
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PEDAGOGIKA
studia i stopnia
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

specjalności:
edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem  • 
przedszkolnym
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  • 
z terapią pedagogiczną
pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją• 
wychowanie i opieka nad małym dzieckiem z językiem obcym  • 
(j. angielski, j. niemiecki) (planowane uruchomienie)
animacja kultury z arteterapią • 
edukacja dla bezpieczeństwa• 
opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej• 

kwalifikacja:
dwa przedmioty spośród: biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka,  
wiedza o społeczeństwie

studia ii stopnia
(studia 2-letnie, uzyskany tytuł: magister)

specjalności:
edukacja wieku dziecięcego• 
asystent rodziny (planowane uruchomienie)• 
profilaktyka społeczna• 
animator i menedżer kultury• 
edukacja dla bezpieczeństwa• 
pedagogika z plastyką• 
doradztwo zawodowe i coaching kariery• 

kwalifikacja:
Ocena z dyplomu

PEDAGOGY
First-cycle studies
3-year study, obtained title: Bachelor

specialization:
early and preschool education• 
caring and education pedagogy with pedagogic therapy• 
socio-educational with resocialization• 
child’s education and care with foreign language (English, German) - (planned launch)• 
animation of culture with art therapy• 
education for security• 
elderly and disabled carer• 

Qualification:
Two subjects selected from: biology, geography, history,  
foreign language, Polish, mathematics, social studies

second-cycle studies
2-year study, obtained title: Master

specialization:
child’s education• 
asistant family (planned launch)• 
social prophylaxis• 
animator and manager of culture• 
education for security• 
pedagogy with art• 
coaching&career advice• 

Qualification:
Diploma of first-cycle studies
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ADMINISTRACJA
studia i stopnia 
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

specjalności: 
administracja gospodarcza • 
administracja samorządowa• 

kwalifikacja:
dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy, matematyka,  
wiedza o społeczeństwie

studia ii stopnia
(studia 2-letnie, uzyskany tytuł: magister) 

specjalności: 
administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego • 
administracja europejska• 
administracja gospodarcza• 
administracja samorządowa• 

kwalifikacja:
Ocena z dyplomu – w przypadku tego samego lub pokrewnego kierunku studiów,  
albo rozmowa kwalifikacyjna w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

ADMINISTRATION
First-cycle studies
3-year study, obtained title: Bachelor

specialization:
self-governed administration• 
economic administration• 

Qualification:
Two subjects selected from: geography, history, foreign language,  
mathematics, social studies

second-cycle studies
2-year study, obtained title: Master

specialization:
economic administration• 
european administration• 
administration of security and law&order• 
self-governed administration• 

Qualification:
For the same or related field of study – diploma of first-cycle studies or interview for graduate 
of another studies

Liczba Absolwentów UPH
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LOGISTYKA
studia i stopnia 
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

specjalności:
zarządzanie procesami logistycznymi• 
logistyka w przedsiębiorstwie• 

kwalifikacja:
dwa przedmioty spośród: geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, 
wiedza o społeczeństwie

LOGISTICS
First-cycle studies
3-year study, obtained title: Bachelor

specialization:
management of logistic processes• 
logistics in enterprise• 

Qualification:
Two subjects selected from: geography, history, computer science,  
foreign language, mathematics, social studies
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ZARZĄDZANIE
studia i stopnia 
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

specjalności: 
biznes międzynarodowy (International Bussines) • 
zarządzanie finansami i rachunkowość• 
zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem• 

kwalifikacja:
dwa przedmioty spośród: geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza  
o społeczeństwie

studia ii stopnia
(studia 2-letnie, uzyskany tytuł: magister) 

specjalności: 
zarządzanie finansami i rachunkowość• 
zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem• 
zarządzanie w logistyce• 
zarządzanie w sporcie• 

kwalifikacja:
Ocena z dyplomu – w przypadku tego samego lub pokrewnego kierunku studiów,  
albo rozmowa kwalifikacyjna w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

MANAGEMENT
First-cycle studies
3-year study, obtained title: Bachelor

specialization:
international business• 
accounting and capital management• 
management of small- and medium-sized enterprises• 

Qualification:
Two subjects selected from: geography, history, computer science, foreign language,  
mathematics, social studies

second-cycle studies
2-year study, obtained title: Master

specialization:
accounting and capital management• 
management of small- and medium-sized enterprises• 
management in logistics• 
sports management• 

Qualification:
For the same or related field of study – diploma of first-cycle studies or interview for graduate 
of  another studies
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CHEMIA 
studia i stopnia 
(studia stacjonarne)
(studia 3,5-letnie, uzyskany tytuł: inżynier)

specjalności:
analityka chemiczna• 
ratownictwo chemiczne• 
chemia nowych materiałów• 

kwalifikacja:
dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka  

studia ii stopnia 
(studia stacjonarne)
(studia 2 lata, uzyskany tytuł: magister)

kwalifikacja:
Ocena z dyplomu – w przypadku tego samego lub pokrewnego kierunku studiów, albo roz-
mowa kwalifikacyjna w przypadku absolwenta innego kierunku studiów. O przyjęcie na studia 
II stopnia może ubiegać się osoba, która posiada tytuł inżyniera lub magistra inżyniera.

CHEMISTRY
First-cycle studies
3,5-year study, obtained title: Engineer

specialization:
chemical rescue• 
chemical analytics• 
chemistry of new materials• 

Qualification:
Two subjects selected from: biology, chemistry, physics,  
computer science, foreign language, mathematics

second-cycle studies
2-years study, obtained title: Master of Science

Qualification:
For the same or related field  
of study – diploma  
of first-cycle studies  
or interview for graduate  
of  another studies.  
Only for graduate with title:  
Engineer or title: Master  
of Science



16

Wydział nauk
Ścisłych
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INFORMATYKA
studia i stopnia 
(studia 3,5-letnie, uzyskany tytuł: inżynier)

specjalności: 
programowanie systemów i baz danych• 
systemy i sieci komputerowe • 
grafika komputerowa • 
mobilne systemy komputerowe (nowość)• 

kwalifikacja:
dwa przedmioty spośród: fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

studia ii stopnia 
(studia 1,5 roku, uzyskany tytuł: magister)

specjalności:
inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego • 
projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych • 
sieci komputerowe i systemy rozproszone• 

kwalifikacja:
Ocena z dyplomu – w przypadku tego samego lub pokrewnego kierunku studiów, albo roz-
mowa kwalifikacyjna w przypadku absolwenta innego kierunku studiów. O przyjęcie na studia 
II stopnia może ubiegać się osoba, która posiada tytuł inżyniera lub magistra inżyniera.

COMPUTER SCIENCE
First-cycle studies
3,5-year study, obtained title: Engineer

specialization:
systems and databases programming• 
computer graphics• 
computer networks and distributed systems• 
mobile systems• 

Qualification:
Two subjects selected from: physics, computer science, foreign language, mathematics

second-cycle studies
1,5-year study, obtained title: Master of Science

specialization:
engineering computer safety systems• 
modelling design of computer systems• 
computer networks and distributed systems• 

Qualification:
For the same or related field of study – diploma of first-cycle studies or interview for graduate 
of  another studies. Only for graduate with title: Engineer or title: Master of Science
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MATEMATYKA
studia i stopnia 
(studia stacjonarne)
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

specjalności:
matematyka finansowa i aktuarialna• 
matematyka w finansach i ekonomii• 
biomatematyka• 

kwalifikacja:
dwa przedmioty: obowiązkowo matematyka, do wyboru fizyka,  
informatyka, język obcy

studia ii stopnia 
(studia stacjonarne)
(studia 2-letnie, uzyskany tytuł: magister)

specjalności:
matematyka finansowa• 
matematyka stosowana• 

kwalifikacja:
Ocena z dyplomu – w przypadku tego samego lub pokrewnego kierunku studiów, 
albo rozmowa kwalifikacyjna w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

MATHEMATICS
First-cycle studies
3-year study, obtained title: Bachelor

specialization:
financial and actuarial mathematics• 
mathematics in fiance and economy• 
biomathematics• 

Qualification:
Two subjects selected from: obligatory mathematics,  
selected from physics, computer science, foreign language

second-cycle studies
2-year study, obtained title: Master

specialization:
applied mathematics• 
financial mathematics• 

Qualification:
For the same or related field of study – diploma  
of first-cycle studies or interview for graduate  
of another studies



Wydział
Przyrodniczy

Faculty of natural 
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ANALITYKA  
Z DIAGNOSTYKĄ MOLEKULARNĄ
studia i stopnia  
(studia stacjonarne)
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

kwalifikacja:
dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy,  
matematyka

ANALYTICS WITH MOLECULAR DIAGNOSTICS
First-cycle studies
3-year study, obtained title: Bachelor

Qualification:
Two subjects selected from: biology,  
chemistry, physics, computer science,  
foreign language, mathematics
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Wydział
Przyrodniczy

Faculty of natural 
sciencesBIOINŻYNIERIA  

PRODUKCJI ŻYWNOŚCI
studia i stopnia 
(studia 3,5-letnie, uzyskany tytuł: inżynier)

specjalności:
bioinżynieria produkcji żywności pochodzenia roślinnego • 
bioinżynieria produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego• 

kwalifikacja:
dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia,  
język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

studia ii stopnia 
(studia 1,5-letnie, uzyskany tytuł: magister inżynier)

kwalifikacja:
Ocena z dyplomu – w przypadku tego samego lub pokrewnego  
kierunku studiów, albo rozmowa kwalifikacyjna w przypadku absol-
wenta innego kierunku studiów. O przyjęcie na studia II stopnia może 
ubiegać się osoba, która posiada tytuł inżyniera lub magistra inżyniera.

BIOENGINEERING  
OF FOOD PRODUCTION
First-cycle studies
3,5-year study, obtained title: Engineer

specialization:
bioengineering of vegetable foods• 
bioengineering of production  • 
of animal foods

Qualification:
Two subjects selected from: biology,  
chemistry, physics, geography,  
foreign language, mathematics, 
social studies

second-cycle studies
1,5-year study, obtained title: Master of Science

Qualification:
For the same or related field of study – diploma of first-cycle studies  
or interview for graduate of  another studies. Only for graduate with 
title: Engineer or title: Master of Science
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Wydział
Przyrodniczy

Faculty of natural 
sciences

BIOLOGIA
studia i stopnia 
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

specjalności:
biologia z analityką• 
biologia eksperymentalna z biotechnologią• 
waloryzacja przyrodnicza (tylko stacjonarne)• 
biologia z kulturą fizyczną (tylko stacjonarne)• 

kwalifikacja:
dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka,  
wiedza o społeczeństwie

studia ii stopnia 
(studia 2-letnie, uzyskany tytuł: magister) 

specjalności: 
biologia z analityką • 
biologia środowiska z ekoturystyką• 
biologia – zarządzanie środowiskiem• 
biologia eksperymentalna z biotechnologią• 

kwalifikacja:
Ocena z dyplomu – w przypadku tego samego lub pokrewnego kierunku studiów, albo roz-
mowa kwalifikacyjna w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

BIOLOGY
First-cycle studies
3-year study, obtained title: Bachelor

specialization:
biology with analitics• 
experimental biology with biotechnology• 
valorization of natural environmet• 
biology with sport education• 

Qualification:
Two subjects selected from: biology, chemistry, physics, geography, foreign language,  
mathematics, social studies

second-cycle studies
2-year study, obtained title: Master

specialization:
biology with analitics• 
environmental biology with ecotourism• 
environmental management• 
experimental biology with biotechnology• 

Qualification:
For the same or related field of study – diploma of first-cycle studies or interview for graduate  
of  another studies
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Wydział
Przyrodniczy

Faculty of natural 
sciencesDIETETYKA

studia i stopnia 
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat, tylko stacjonarne)

specjalności:
catering w dietetyce• 
poradnictwo dietetyczne i żywieniowe• 

kwalifikacja:
dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy,  
matematyka 

studia ii stopnia
(studia 2-letnie, uzyskany tytuł: magister, tylko stacjonarne)

kwalifikacja:
Ocena z dyplomu – w przypadku tego samego lub pokrewnego kierunku studiów, 
albo rozmowa kwalifikacyjna w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

DIETETICS
First-cycle studies
3-year study, obtained title: Bachelor

specialization:
catering in dietetic• 
dietetic and nutrition guidance• 

Qualification:
Two subjects selected from: biology,  
chemistry, physics, computer science,  
foreign language, mathematics 

second-cycle studies
2-year study, obtained title:  
Master

Qualification:
For the same or related field  
of study – diploma of first-cycle  
studies or interview  
for graduate of  another  
studies
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Wydział
Przyrodniczy

Faculty of natural 
sciences

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
studia i stopnia 
(studia 3,5-letnie, uzyskany tytuł: inżynier)

kwalifikacja:
dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy,  
matematyka, wiedza o społeczeństwie

SPATIAL ECONOMY
First-cycle studies
3,5-year study, obtained title: Engineer

Qualification:
Two subjects selected from: biology, chemistry, physics, geography,  
foreign language, mathematics, social studies
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Wydział
Przyrodniczy

Faculty of natural 
sciences

studia i stopnia 
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

kwalifikacja:
dwa przedmioty spośród: biologia,  
chemia, fizyka, geografia,  
język obcy, informatyka, matematyka

MEDICAL RESCUE
First-cycle studies
3-year study, obtained title: Bachelor

Qualification:
Two subjects selected from: biology, chemistry, physics, geography,  
foreign language, computer science, mathematics

R   TOWNICTWO MEDYCZNE
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Wydział
Przyrodniczy

Faculty of natural 
sciences

ROLNICTWO
studia i stopnia 
(studia 3,5-letnie, uzyskany tytuł: inżynier)

specjalności:
agrobiznes• 
agronomia z architekturą krajobrazu• 
odnawialne źródła energii z ochroną środowiska• 

kwalifikacja:
dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka,  
wiedza o społeczeństwie

studia ii stopnia
(studia 1,5 roku, uzyskany tytuł: magister) 

specjalności:
agrobiznes• 
agronomia z architekturą krajobrazu• 
odnawialne źródła energii z ochroną środowiska• 
planowanie obszarów wiejskich• 

kwalifikacja:
Ocena z dyplomu – w przypadku tego samego lub pokrewnego kierunku studiów, albo roz-
mowa kwalifikacyjna w przypadku absolwenta innego kierunku studiów. O przyjęcie na studia 
II stopnia może ubiegać się osoba, która posiada tytuł inżyniera lub magistra inżyniera.

AGRICULTURE
First-cycle studies
3,5-year study, obtained title: Engineer

specialization:
agribusin• ess
agronomy with landscape architecture• 
renewable energ• y sources with environmental protection

Qualification:
Two subjects selected from: biology, chemistry, physics, geography, foreign language,  
mathematics, social studies 

second-cycle studies
1,5-year study, obtained title: Master of Science

specialization:
agribusiness• 
agronomy with landscape architecture• 
renewable energy sources with environmental protection• 
rural development• 

Qualification:
For the same or related field of study – diploma of first-cycle studies or interview for graduate 
of  another studies. Only for graduate with title: Engineer or title: Master of Science
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Wydział
Przyrodniczy

Faculty of natural 
sciences

TURYSTYKA I REKREACJA
studia i stopnia 
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat, tylko stacjonarne)

kwalifikacja:
dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy,  
matematyka, wiedza o społeczeństwie

TOURISM AND RECREATION
First-cycle studies
3-year study, obtained title: Bachelor

Qualification:
Two subjects selected from: biology, chemistry, physics, geography,  
foreign language, mathematics, social studies



Wydział
Przyrodniczy

Faculty of natural 
sciences

26

ZOOTECHNIKA
studia i stopnia 
(studia 3,5-letnie, uzyskany tytuł: inżynier)

specjalności:
hipologia• 
hodowla zwierząt• 
ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych• 
profilaktyka zootechniczno-weterynaryjna w utrzymaniu zwierząt• 

kwalifikacja:
dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy,  
matematyka, wiedza o społeczeństwie

studia ii stopnia
(studia 1,5 roku, uzyskany tytuł: magister)

specjalności:
hodowla zwierząt• 
ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych• 
terapeutyczne i hobbystyczne użytkowanie zwierząt (tylko stacjonarne)• 

kwalifikacja:
Ocena z dyplomu – w przypadku tego samego lub pokrewnego kierunku studiów, albo roz-
mowa kwalifikacyjna w przypadku absolwenta innego kierunku studiów. O przyjęcie na studia 
II stopnia może ubiegać się osoba, która posiada tytuł inżyniera lub magistra inżyniera.

ANIMAL HUSBANDRY
First-cycle studies
3,5-year study, obtained title: Engineer

specialization:
hippology• 
animal breeding• 
evaluation and utilisation of animal products• 
veterinary prevention in animal husbandry• 

Qualification:
Two subjects selected from: biology, chemistry, physics, geography, 
foreign language, mathematics, social studies

second-cycle studies
1,5-year study, obtained title: Master of Science

specialization:
animal breeding• 
evaluation and utilisation of animal products• 
breeding animals for hobby and therapy• 

Qualification:
For the same or related field of study – diploma of first-cycle studies or interview for graduate 
of  another studies. Only for graduate with title: Engineer or title: Master of Science
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STUDIA DOKTORANCKIE 

HISTORIA 
(studia 4-letnie, uzyskany stopień: doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia)

kwalifikacja:
Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu i jest otwarta dla kandyda-
tów posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. 
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje w oparciu o wyniki postępowania rekrutacyj-
nego i w ramach limitu miejsc określonych przez Rektora. 

oPis kiErunku:
Studia III stopnia pozwolą doktorantom na pogłębianie kompetencji warsztatowych niezbęd-
nych do podejmowania samodzielnych badań naukowych, przygotowanie w ramach studiów 
doktoranckich rozprawy doktorskiej, zdobycie wiedzy na poziomie zaawansowanym z zakresu 
historii, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauki. Studia umożliwią doktorantom przy-
gotowanie do aktywnego udziału w życiu naukowym poprzez prezentacje wyników swoich 
badań w różnych formach (wystąpienia na konferencjach naukowych, publikacje), a także 
rozwijanie umiejętności współpracy naukowej z zespołami badawczymi w Polsce i za granicą.

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE
studia iii stopnia
(studia 4-letnie, uzyskany stopień: doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeń-
stwie)

kwalifikacja:
Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu i jest otwarta dla kandyda-
tów posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. Przyjęcie kandydatów na I rok 
studiów następuje w oparciu o wyniki postępowania rekrutacyjnego i w ramach limitu miejsc 
określonych przez Rektora. 

oPis kiErunku:
Studia III stopnia przygotowują absolwenta do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, 
współpracy w zespołach badawczych (w tym również międzynarodowych) oraz wykonywania 
zawodu nauczyciela akademickiego. 
Uczestnicy studiów doktoranckich ugruntują i poszerzą swoją wiedzę w kontekście szeroko poj-
mowanego bezpieczeństwa, a także zdobędą praktyczne umiejętności i ukształtują kompe-
tencje społeczne właściwe pracownikom nauki.
Poza przedmiotami obowiązkowymi i praktykami dydaktycznymi, doktoranci mogą korzystać  
z oferty modułów fakultatywnych (realizowanych również w językach obcych), m.in.: współcze-
sne koncepcje porządku międzynarodowego, komunikacja międzykulturowa, bezpieczeństwo 
we współczesnej myśli politycznej, bezpieczeństwo w społeczeństwie informacyjnym, warsztat 
badawczy w naukach o bezpieczeństwie, debata akademicka i wystąpienia publiczne, nowe 
technologie w dydaktyce, rozpad obozu socjalistycznego i budowanie nowego środowiska 
bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej, walka informacyjna – wyzwania, szanse, 
zagrożenia.
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AGRONOMIA
studia iii  stopnia
(studia  4-letnie, uzyskany stopień: doktor nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia)

kwalifikacja:
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby z tytułem magistra, magistra inżyniera z kierunku 
rolnictwo, zootechnika, biologia lub kierunków pokrewnych.
Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na 
podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego i w ramach limitu miejsc określonych przez 
rektora.

oPis kiErunku:
W czasie czteroletnich studiów prowadzonych w systemie stacjonarnym studenci otrzymują  
pogłębioną wiedzę z zakresu agronomii, ekonomiki rolnictwa, nowoczesnych metod analizy  
produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zmian zachodzących w szeroko rozumianym 
rolnictwie na świecie. Nabywają też wiedzę i umiejętności współpracy w dużych zespołach ludz-
kich i kierowania tymi zespołami, prowadzenia szkoleń, konferencji, zajęć dydaktycznych.
Doktoranci biorą czynny udział w życiu naukowym Wydziału oraz aktywnie uczestniczą w proce-
sie dydaktycznym. Mają możliwość uczestniczenia w  konferencjach i seminariach naukowych 
organizowanych w kraju i za granicą. Zapoznają się z nowoczesnym warsztatem naukowca co 
przygotowuje do samodzielnej pracy naukowo-badawczej.

BIOLOGIA
studia iii stopnia
(studia 4-letnie, uzyskany stopień: doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia)

kwalifikacja:
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra z kierunku biologia, 
rolnictwo, zootechnika lub kierunków pokrewnych.
Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje  
na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego i w ramach limitu miejsc określonych 
przez rektora.

oPis kiErunku:
Celem studiów jest uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie realizowanej pracy doktorskiej 
i pogłębionej wiedzy z zagadnień pokrewnych, a ponadto nabycie umiejętności prowadze-
nia badań naukowych z użyciem nowoczesnych metod i technik oraz pozyskiwania środków  
na ich realizację. Doktoranci nabywają także umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych 
na uczelni. W planie studiów mieści się udział w konferencjach i warsztatach organizowanych 
w Uniwersytecie i innych ośrodkach akademickich i naukowych w kraju i za granicą. Istnieje 
możliwość finansowego wsparcia prowadzonych przez doktorantów badań, a osoby o wybit-
nych osiągnięciach uzyskują stypendia dla najlepszych doktorantów. 
Doktoranci mają możliwość wyboru problemu badawczego i sprecyzowania tematu rozprawy 
doktorskiej w ramach różnych specjalności rozwijanych przez kadrę  naukową Instytutu Biolo-
gii, w tym biochemii, botaniki, ekologii, fizjologii roślin, fizjologii zwierząt, mikrobiologii, ochrony  
środowiska i zoologii. Mile widziane są indywidualnie sprecyzowane zainteresowania kandyda-
tów co do tematyki ich przyszłej pracy doktorskiej.
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ZOOTECHNIKA
studia iii stopnia
(studia 4-letnie, uzyskany stopień: doktor nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika)

kwalifikacja:
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby z tytułem magistra, magistra inżyniera  z kierunku 
rolnictwo, zootechnika, biologia lub kierunków pokrewnych.
Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów  
następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego i w ramach limitu miejsc okre-
ślonych przez Rektora.

oPis kiErunku:
W ciągu studiów III stopnia doktorant uczestniczy w procesie dydaktycznym oraz naukowym 
ukierunkowanym na dyscyplinę zootechnika. Doktorant wykonuje prace badawcze zgodne  
z profilem jego zainteresowań, a efektem kształcenia na tym poziomie studiów jest opano-
wanie metod prowadzenia eksperymentów, opracowania dysertacji i publikowanie wyników 
badań. W celu większego zaangażowania w proces naukowy doktorant może prowadzić wła-
sny temat badawczy. Absolwent zdobędzie gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje  
do samodzielnego planowania produkcji oraz organizacji pracy w podmiotach gospodar-
czych związanych z dyscypliną zootechniczną.
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NOWOŚCI 

PLANOWANE  
URUCHOMIENIE  
KIERUNKÓW:

LOGOPEDIA
(Wydział Humanistyczny)

PIELĘGNIARSTWO(Wydział Przyrodniczy)
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INFORMACJE DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH
Podstawowe dokumenty, których dokumentów potrzebujesz

świadectwo maturalne - na studia I stopnia1. 
dyplom ukończenia studiów wyższych z suplementem lub indeksem – na studia II 2. 
stopnia
paszport, karta pobytu, Karta Polaka lub inny dokument 3. 
polisa ubezpieczeniowa lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego4. 

Pamiętaj, że aby podjąć studia w języku polskim na naszej uczelni  powinieneś:
1. ukończyć roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim 
lub
2. posiadać certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komi-

sję Poświadczania Znajomości Języka polskiego jako Obcego;
lub 
3. zdać egzamin z języka polskiego (pisemny i ustny) 

Jeśli...
posiadasz kartę Polaka
albo
jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich unii Europejskiej lub państw 
członkowskich EFta – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Kon-
federacji Szwajcarskiej
możesz studiować na zasadach takich samych, jak te obowiązujące obywateli pol-
skich i bezpłatnie rozpocząć studia stacjonarne.
Możesz też starać się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepeł-
nosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra 
za wybitne osiągnięcia oraz zapomogi.

Wydział Humanistyczny
studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia 2.600 Pln
studia trzeciego stopnia 2.600 Pln

Wydział nauk EkonomicznycH i PraWnycH
studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia 2.600 Pln

Wydział nauk ŚcisłycH
studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia 2.900 Pln

Wydział Przyrodniczy
turystyka i rekreacja - studia pierwszego stopnia 2.600 Pln
studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia 2.900 Pln
studia trzeciego stopnia 2.900 Pln

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: www.rekrutacja.uph.edu.pl

Jeśli…
niE posiadasz karty Polaka
ani
niE jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich unii Europejskiej lub państw 
członkowskich EFta – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Kon-
federacji Szwajcarskiej
obowiązują cię inne zasady niż obowiązujące obywateli polskich i odpłatność  
za studia:

Wysokość opłaty za jeden semestr
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Faculty oF HumanitiEs

1st and 2nd cycle 2.600 Pln

3rd cycle 2.600 Pln

Faculty oF Economics and lEgal sciEncEs

1st and 2nd cycle 2.600 Pln

Faculty oF sciEncEs

1st and 2nd cycle 2.900 Pln

Faculty oF natural sciEncEs

Tourism and Recreation  – 1st cycle 2.600 Pln

1st and 2nd cycle 2.900 Pln

3rd cycle 2.900 Pln

All details you can find at our website: www.rekrutacja.uph.edu.pl

INFORMATION FOR FOREIGN STUDENTS:
Which documents you need to study:
1. certificate of secondary education – for the first cycle studied
2. university degree with a supplement or index - for the second cycle studies
3. passport, residence card, the Polish Card or other document
4. insurance policy or an European Health Insurance Card

remember that in order to take up studies in Polish at our university you should:
1. finish the year preparatory course of Polish
or
2. have a certificate of knowledge of Polish issued by the State Commission  
    for the Certification of Proficiency in Polish as a Foreign Language;
or
3. pass the exam in the Polish language (written and oral)

if...
you have Polish card
or
you are a citizen of one of the member states of the European union or   - parties to 
the Agreement on the European Economic Area or the Swiss Confederation
you can study on the same principles as those applicable to Polish citizens and start 
free of charge full-time studies.
You can also apply for scholarship, scholarship for disabled persons, rector’s scholar-
ship for students with the best results, Minister’s scholarship for outstanding achieve-
ment and grants.

If…
you do not have the Polish card
nor
you are not a citizen of one of the member states of the European union or EFta 
member states - parties to the Agreement on the European Economic Area or the 
Swiss Confederation
you’re subject to different rules than those applicable to Polish citizens and you have 
to pay for studies:

the fees for study for one semester are following:
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REKRUTACJA W 12 KROKACH!
krok 1. Załóż indywidualne konto w uczelnianym systemie rekrutacyjnym irk.uph.edu.pl 
krok 2. Wpisz dane osobowe.
krok 3. Wybierz kierunek lub kierunki studiów.
krok 4. Wprowadź informacje dotyczące swojego wykształcenia (np. matura, licencjat).
krok 5. Wnieś opłatę rekrutacyjną.
krok 6. Prześlij zdjęcie w wersji elektronicznej.
krok 7. Przystąp do egzaminu wstępnego, jeśli to jest wymagane przez szczegółowe 
zasady rekrutacji.
krok 8. Sprawdź status rekrutacji.
Gdy otrzymasz informację na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym, że prze-
szedłeś pozytywnie pierwszy etap rekrutacji i zakwalifikowałeś się do dalszego postę-
powania kwalifikacyjnego… 
krok 9. Wydrukuj z systemu podanie o przyjęcie na studia.
krok 10. Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do siedziby komisji 
rekrutacyjnej, w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji. 
krok 11. Odbierz osobiście decyzję administracyjną lub poczekaj na otrzymanie jej 
listem poleconym.
krok 12. Odbierz indeks UPH w Siedlcach!

szczegóły na www.rekrutacja.uph.edu.pl

12 steps application!
step 1. Create your individual account on irk.uph.edu.pl
step 2. Complete personal data and contact details
step 3. Choose study programmes
step 4. Complete the required information about your previous education
step 5. Pay the registration fees
step 6. Upload your photography
step 7. Pass the exam if required in admission
step 8. Check the admission results
If you have been qualified …
step 9. Print from IRK-System application for admission.
step 10. Complete the required documents  
and bring all documents to the student office
step 11. Receive an official document  
(letter of acceptance, called "admission 
 decision") in person or wait for a registered  
letter
step 12. Enjoy your student index  
of Siedlce University!

details on www.rekrutacja.uph.edu.pl
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STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI
Pełne wsparcie zapewnia Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych www.ckiron.uph.edu.pl

zajęcia specjalistyczne:  
język angielski dla studentów z niepełnosprawnością słuchu; • 
rehabilitacja dla studentów niepełnosprawnych w ramach zajęć z wychowa-• 
nia fizycznego;
tyfloinformatyka dla studentów z niepełnosprawnością wzroku;• 
lektorat języka polskiego dla studentów z uszkodzonym słuchem;• 
zajęcia z terapii logopedycznej. • 
 

inne udogodnienia:  
transport przystosowanym samochodem na zajęcia dydaktyczne i rehabilitację;• 
udział tłumaczy języka migowego w zajęciach i wsparcie asystentów osób nie-• 
pełnosprawnych;
możliwość wypożyczenia specjalistycznego sprzętu i korzystania w salach wykła-• 
dowych z pętli indukcyjnych;
możliwość korzystania z nowej pracowni logopedycznej;• 
korzystanie z Biblioteki Głównej i Czytelni Zbiorów Specjalnych wyposażonych • 
w specjalistyczny sprzęt;
bezpłatne usługi ksero;• 
w pełni dostosowane akademiki i budynki uniwersytetu.• 
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SPRAWY STUDENCKIE
Jeśli chciałbyś podróżować…
Nasi studenci wyjeżdżają corocznie do wielu ciekawych miejsc w ramach programu Erasmus+. 
Studiują na uczelniach w Czechach, Finlandii, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Irlandii czy we 
Włoszech. Oferujemy kursy języka angielskiego oraz umożliwiamy zdobycie certyfikatu znajomo-
ści tego języka (TOEIC), który jest wymagany przez większość zagranicznych uczelni. W ramach 
Erasmusa można wyjechać na jeden lub dwa semestry.
Zobacz na: www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus 

Jeśli chciałbyś otrzymać pomoc materialną…
Dla naszych studentów i doktorantów przyznawane są stypendia socjalne, stypendia rektora, 
a dla osób niepełnosprawnych stypendia specjalne. Dla najlepszych studentów i doktorantów 
corocznie przyznawane są stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Zobacz na: www.uph.edu.pl/studenci/stypendia-uph 

Jeśli zastanawiasz się nad zamieszkaniem w akademiku…
Istnieje możliwość zamieszkania w domach studenckich. Posiadamy cztery domy studenckie 
zlokalizowane niedaleko wydziału, na którym studiuje się. Oferujemy wysoki standard bazy 
mieszkaniowej. Domy studenckie dysponują miejscami w pokojach 1, 2 i 3-osobowych. Po-
koje pogrupowane są w 2-pokojowe segmenty, w każdym segmencie jest łazienka z toaletą  
i prysznicem oraz kuchnia. Wszystkie akademiki posiadają: dostępną sieć bezprzewodową 
(WiFi), dzięki czemu można korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu oraz antenę zbiorczą, 
umożliwiającą odbiór cyfrowych programów telewizji naziemnej.
Zobacz na: www.domystudenckie.uph.edu.pl

Jeśli chcesz uprawiać sport…
Posiadamy nowoczesny kompleks sportowy: tunel LA, salę lustrzaną, halę gier, siłownię i salę 
aerobową. Ponadto mamy własny Ośrodek Jeździecki. Zajęcia z zakresu wychowania fizycz-
nego dla wszystkich studentów prowadzi Centrum Sportu i Rekreacji. Oprócz obligatoryjne-
go WF-u studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach rekreacyjno-sportowych wedle 
własnych zainteresowań oraz rywalizowania w rozgrywkach międzywydziałowych. Zachęcamy 
do udziału w bardziej zaawansowanej formie zajęć sportowych w ramach sekcji sportowych  
KU AZS UPH. Zapraszamy również na zimowe obozy narciarskie.
Zobacz na: www.csir.uph.edu.pl 

Jeśli masz talent….
Chór Akademicki UPH działa od 2013 r. Skupia studentów i pracowników Uczelni. Dyrygenta-
mi są mgr Michał Hołownia i dr hab. ks. Michał Szulik, prof. UPH. Chór Akademicki uczestniczy  
w uroczystościach uczelnianych i pozauczelnianych. Współpracując z Chórem i Orkiestrą 
Smyczkową Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach oraz ze Stowarzyszeniem Chór Katedralny 
im. Ks. Alfreda Hoffmana współtworzy projekty takie jak: Kolędowanie na Opłatku Akademic-
kim czy Koncert Kolęd w Katedrze Siedleckiej.

a gdy twoją pasją jest kultura i sztuka…
Koncerty, teatr, taniec, film to główne strefy działań twórczych rozwijanych w ramach Uczelnia-
nego Ośrodka Kultury, który działając od ponad dwudziestu lat przy uczelni wspiera inicjatywy 
kulturalne wszystkich studentów. Kalendarz wydarzeń na UPH oferuje dziesiątki rozmaitych wy-
darzeń kulturalnych, koncertów, festiwali oraz imprez studenckich. Co roku odbywają się m.in.: 
otrzęsiny i Jackonalia.

Jeśli chcesz już teraz zadbać o swoją karierę…
Około 50 spotkań z pracodawcami,• 
Ponad 30 bezpłatnych szkoleń rocznie• 
Warsztaty samorozwoju• 
Ponad 1500 ofert pracy, staży, praktyk  • 
w serwisie biurokarier.edu.pl
Klub Absolwenta, karta ze zniżkami dla • 
klubowiczów

Wsparcie w starcie na drodze do kariery• 
Bezpłatne, indywidualne porady doradcy • 
zawodowego,
Coroczna Uniwersytecka Giełda Pracy• 
Ogólnopolski Tydzień Kariery• 
Klub Młodych Ambitnych Rodziców• 
Międzywydziałowe Igrzyska Kariery• 

Zobacz na: www.biurokarier.uph.edu.pl
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BIBLIOTEKA

Biblioteka udostępnia swoje zbiory w 7 czytelniach: 5 w Bibliotece Głównej  
(Oddziału Informacji Naukowej, Ogólna, Internetowa, Wydawnictw Ciągłych,  
Zbiorów Specjalnych) oraz 2 w bibliotekach specjalistycznych.

biblioteka główna uPH                                 oferuje czytelnikom: 
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STUDIA PODYPLOMOWE
Podyplomowe Studia Filologii Polskiej
Podyplomowe Studia Wiedzy o Kulturze
Podyplomowe Studia Archiwistyki i Koordynacji Czynności Kancelaryjnych
Podyplomowe Studia Historii
Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego
Podyplomowe Studia Edukacji dla Bezpieczeństwa
Podyplomowe Studia Edukacji Wczesnoszkolnej
Podyplomowe Studia Kształcenia Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
Podyplomowe Studia Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Podyplomowe Studia Socjoterapii
Podyplomowe Studia Nauczania Plastyki
Podyplomowe Studia Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Podyplomowe Studia Logopedyczne
Podyplomowe Studia Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością  
Intelektualną
Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej
Podyplomowe Studia Detektywistyki oraz Ochrony Osób i Mienia
Podyplomowe Studia Mediacji Sądowych i Pozasądowych

Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Podyplomowe Studium Służby Cywilnej, Administracji Publicznej, Zarządzania  
Jednostkami Terenowymi oraz Rozwoju Regionalnego i Lokalnego
Podyplomowe Studia Strategicznego Zarządzania Personelem
Podyplomowe Studia Nowoczesnych Form Reklamy
Podyplomowe Studia Administracji i Finansów Publicznych
Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości
Podyplomowe Studia Organizacji Transportu i Spedycji Międzynarodowej
Podyplomowe Studia w Zakresie Odpowiedzialności Karnej i Karno-Skarbowej  
w Działalności Gospodarczej

Podyplomowe Studia Informatyki
Podyplomowe Studia Zastosowań Informatyki
Podyplomowe Studia Ochrony przed Zagrożeniami Chemicznymi
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe z Fizyki
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Matematyki
Podyplomowe Studia Matematyczne Podstawy Rachunkowości i Finansów
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Kształcenia Nauczycieli Chemii
Podyplomowe Studia Analizy Danych – Data Mining

Podyplomowe Studia Biologii i Ochrony Środowiska
Podyplomowe Studia Ochrony Przyrody i Zarządzanie Obszarami Natura 2000
Podyplomowe Studia Kształcenia Blokowego w zakresie Przyrody
Podyplomowe Studia z Rolnictwa
Podyplomowe Studia Technologii Produkcji Grzybów Jadalnych
Podyplomowe Studia z Produkcji Ogrodniczej
Podyplomowe Studia w zakresie Architektury Krajobrazu
Interdyscyplinarne Studia Podyplomowe w zakresie Nauczania Przyrody w Szkołach 
Ponadgimnazjalnych
Podyplomowe Studia Technologii Produkcji Drobiu
Podyplomowe Studia Rachunkowości i Podatków w Rolnictwie
Podyplomowe Studia Waloryzacji Przyrodniczej i Oceny Oddziaływania Inwestycji 
na Środowisko w Obszarach Wiejskich
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Siedlce is situated in the east of Mazovian Province, around 100 km from Poland’s 
capital city Warsaw. Its location on an important international route linking Berlin 
and Moscow as well as its close proximity to the country’s capital contributed to  
a very dynamic development of Siedlce in the 1980s. This is a city of rich history 
spanning many centuries, characterized by dynamic development in the recent 
years. Siedlce is a city of young and open people, who are friendly and well-
educated.

What you can do here in your free time?
multiplex NoveKino• 
modern ice rink and skate park• 
theatre hall• 
concerts, performances, festivals• 
museums, including the one with famous painting of El Greco „Ecstasy of St. • 
Francis”
Siedlce Reservoir - rest and recreation area, bike paths, walking, swimming, • 
fishing
aquapark• 
shopping Centre with Helios Cinema • 
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kontakt
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rekrutacji na studia…

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Dział Organizacji Studiów 

pokój 4,
ul. Konarskiego 2

08-110 Siedlce
tel. 25 643 19 21, 25 643 19 24
www.rekrutacja.uph.edu.pl

Jesteś osobą niepełnosprawną 
i potrzebujesz pomocy przy rekrutacji na studia…

Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ul. ks. J. Popiełuszki 9

08-110 Siedlce
tel. 25 643 17 39

www.ckiron.uph.edu.pl 



uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny  
w siedlcach

ul. Konarskiego 2
08-110 Siedlce

www.uph.edu.pl

Szukaj nas na facebooku
Uniwersytet.Siedlce


