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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.Siedlce

uph_siedlce

uph_siedlce

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
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9 
 koni  

w Ośrodku Jeździeckim UPH

UNIWERSYTET W LICZBACH

4 
wydziały

28 
kierunków studiów  

I stopnia

17 
kierunków studiów  

II stopnia

2 
kierunki w języku  

angielskim

5 
kierunków studiów  

III stopnia

40 
studiów 

podyplomowych

ok.

80000 
absolwentów 

ponad

6000 
studentów 

niemal

500 
wykładowców 

ponad

30 
kół naukowych 

ponad

700 
miejsc

w 4 domach studenta
w Bibliotece Głównej

  360 miejsc

15 kabin pracy
indywidualnej

ponad  

300 
realizowanych

tematów badawczych

100 m2
w sali baletowej

2500 m2 
bazy sportowej

w Centrum Sportu 
i Rekreacji

Ośrodek Wypoczynkowy  
w Ogonkach

8 km
od Węgorzewa
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FACTS AND FIGURES

4 
Faculties

28 
undergraduate  
(first-cycle) program-

mes of study

17 
graduate  

(second-cycle)  
programmes

2 
graduate

(second-cycle)  
programmes in English

5 
third-cycle 

studies

40 
post-diploma  

courses

about

80000 
graduates 

over

6000 
students 

over

30 
student’s science clubs

over

700 
places

in 4 residential halls in Main Library

  360 places

   15 working  
rooms

over

300 
research programmes

9 
horses in University Horse 

Riding Center

100 m2
ballet room 

2500 m2 
sports facilities  

in University Sports  
& Recreation Center

Summer resort in Masurian 
Lake District – betweeen

2
lakes

about

500 
scientists and lecturers 
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Wydział Humanistyczny       

Kierunek 
studiów

studia I stopnia studia II stopnia
Specjalności Kwalifikacja Specjalności Kwalifikacja

Bezpieczeństwo 
narodowe 

bezpieczeństwo  
europejskie

dwa przedmioty: obowiąz-
kowo język obcy, do wyboru 
geografia, historia, matematyka, 
wiedza o społeczeństwie

bezpieczeństwo państwa

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego 
samego lub pokrewnego kierunku studiów albo 
rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwen-
ta innego kierunku studiów

bezpieczeństwo 
państwa

polityka i bezpieczeństwo 
euroatlantyckie

zarządzanie kryzysowe  
w administracji wywiad konkurencyjny
służby policyjne

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne

ochrona granic i bez-
pieczeństwo obszarów 
przygranicznych

dwa przedmioty: obowiąz-
kowo język obcy, do wyboru 
geografia, historia, matematyka, 
wiedza o społeczeństwie

służby bezpieczeństwa  
wewnętrznego ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego 

samego lub pokrewnego kierunku studiów albo 
rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta 
innego kierunku studiówobrona terytorialna 

kraju
bezpieczeństwo informacji  
i cyberprzestrzeni

Edukacja  
artystyczna  

w zakresie sztuk 
plastycznych

X

egzamin z rysunku – studium 
postaci (rysunek ołówkiem na 
papierze formatu 100x70 cm) 
konkurs świadectw dojrzałości: 
jeden przedmiot spośród: biologia, 
geografia, historia, język obcy, 
język polski, matematyka, wiedza  
o społeczeństwie

X X

Filologia

język rosyjski w biznesie dwa przedmioty spośród:  
geografia, historia, język obcy, 
język polski, wiedza  
o społeczeństwie

nowa matura: obowiązkowo 
język angielski, do wyboru język 
polski lub drugi język obcy
stara matura: egzamin ustny  
z języka angielskiego; konkurs świa-
dectw dojrzałości: do wyboru język 
polski lub drugi język obcy

filologia angielska z upraw-
nieniami nauczycielskimi

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta 
tego samego lub pokrewnego kierunku stu-
diów i specjalności albo rozmowa kwalifikacyj-
na w przypadku absolwenta innego kierunku 
studiów o przyjęcie na studia II stopnia sp. filologia 
angielska z upranieniami nauczycielskimi mogą 
ubiegać się wyłącznie absolwenci stopnia I, którzy 
posiadają uprawnienia nauczycielskie

język niemiecki  
w biznesie

język angielski w biznesie  
z translatoryką

filologia angielska  
z uprawnieniami  
nauczycielskimi

język rosyjski w biznesie  
z translatoryką

język angielski w bizne-
sie z translatoryką

język niemiecki w biznesie  
z translatoryką

Filologia polska

komunikacja społeczna  
i praca wydawnicza

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

język polski z logopedią
warunkiem podjęcia studiów II stopnia na spe-
cjalności język polski z logopedią jest ukończenie 
studiów I stopnia na kierunku filologia polska, 
specjalność język polski z logopedią.

język polski z logopedią

filologia dla mediów  
i biznesu z językiem obcym ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego 

samego lub pokrewnego kierunku studiów albo 
rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwen-
ta innego kierunku studiówkomunikacja społeczna  

i praca wydawnicza

Historia

archiwistyka i zarządza-
nie dokumentacją

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

archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją

ocena z dyplomu - w przypadku absolwen-
ta tego samego lub pokrewnego kierunku 
studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przy-
padku absolwenta innego kierunku studiów

turystyka historyczno-
-wojskowa i komer-
cjalizacja wiedzy 
historycznej

współczesne stosunki  
międzynarodowe

nauczanie historii  
i promocja dziejów 
ojczystych

turystyka historyczno- 
-wojskowa i komercjalizacja 
wiedzy historycznej

nauczanie historii i promo-
cja dziejów ojczystych

Kryminologia 
stosowana X

dwa przedmioty spośród: biolo-
gia, chemia, fizyka, geografia, 
historia, informatyka, język obcy, 
język polski, matematyka,  
wiedza o społeczeństwie

X X

Logopedia  
z audiologią X

1. rozmowa kwalifikacyjna 
sprawdzająca poprawność wy-
mowy (na podstawie rozmowy 
spontanicznej i czytania) oraz 
przydatność do zawodu
2. konkurs świadectw dojrzałości 
obowiązkowo jęz. polski

X X

Pedagogika

edukacja wczesno- 
szkolna z wychowa-
niem przedszkolnym

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

edukacja wieku  
dziecięcego

ocena z dyplomu

pedagogika opiekuń-
czo-wychowawcza z 
terapią pedagogiczną

profilaktyka społeczna

pedagogika społecz-
no-wychowawcza  
z resocjalizacją

animator i menedżer 
kultury

edukacja  
dla bezpieczeństwa

edukacja  
dla bezpieczeństwa

animacja kultury  
z arteterapią pedagogika z plastyką

opiekun osoby starszej  
i niepełnosprawnej

doradztwo zawodowe  
i coaching kariery

Pedagogika 
specjalna

edukacja i rehabili- 
tacja osób z niepełno-
sprawnością  
intelektualną

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

socjoterapia
ocena z dyplomu – w przypadku absolwen-
ta tego samego lub pokrewnego kierunku 
studiów posiadającego przygotowanie 
pedagogiczne;
kandydat na studia drugiego stopnia składa 
dodatkowo suplement do dyplomu, indeks lub 
inny dokument w celu potwierdzenia uzyskanego 
przygotowania pedagogicznego

wczesne wspomaganie 
rozwoju dzieckaresocjalizacja z profilak-

tyką społeczną

Bezpieczeństwo 
narodowe (studia 
w jęz. angielskim) 

X X
wywiad konkurencyjny posiadanie tytułu zawodowego magistra, 

inżyniera, licencjata lub równorzędnego, 
dokument potwierdzający znajomość języka 
angielskiegopolityka i bezpieczeństwo 

euroatlantyckie
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Faculty of Humanities

Study  
programme

First-cycle studies Second-cycle studies 
Specialization Qualification Specialization Qualification

National security

European security

Two subjects selected from: obli-
gatory foreign language, selected 
fromgeography, history, mathema-
tics, social studies

security of state

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

state security politics and Euro-
-Atlantic security

emergency manage-
ment in administration industrial espionage
police services

International 
security

border protection  
and security  
of border areas

Two subjects selected from:  
obligatory foreign language, 
selected fromgeography, history, 
mathematics, social studies

internal security 
services For the same or related field of study – diploma  

of first-cycle studies or interview for graduate  
of another studiesterritorial defense  

of the country
information security 
and cyberspace

Art education  
in fine arts X

A drawing exam (pencil drawing  
on paper size 100x70 cm); Two sub-
jects selected from: biology, geogra-
phy, history, foreign language, Polish, 
mathematics, social studies

X X

Philology

business Russian Two subjects selected from: geo-
graphy, history, computer science, 
foreign language, mathematics, 
social studies

Polish Matura exam („nowa Matu-
ra”): obligatoryEnglish, additional 
one obligatory subject selected from: 
Polish oranother foreign language
Maturity exam (known as „stara 
Matura”): English speaking exams; 
additional one obligatory subject  
selected from: Polish oranother  
foreign language

English language 
teaching studies

For the same or related field of study – diploma  
of first-cycle studies or interview for graduate  
of another studies
the condition for starting second-cycle studies  
in the specialty of English language teaching 
studies may only apply to graduates of first-cyc-
le studies who have teaching qualifications

business German business English with 
translation studies

english language 
teaching studies

business Russian with 
translation studies

business English with 
translation studies

business German 
with translation 
studies

Polish 
philology

social communication 
and editing

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

Polish with speech 
therapy The condition for starting second-degree studies  

in the specialty of Polish with speech therapy is  
the completion of first-cycle studies in the field  
of Polish philology, the specialty of the Polish  
language with speech therapy.
For the same or related field of study – diploma  
of first-cycle studies or interview for graduate  
of another studies

Polish with speech 
therapy

Polish in mass media 
and business with  
an extended foreign 
language program-
me

social communica-
tion and editing

History

study of archives  
and documentation 
management

Two subjects selected from: geo-
graphy, history, computer science, 
foreign language, mathematics, 
social studies

study of archives 
and documentation 
management

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

history & military 
tourism and promotion  
of national heritage

contemporary  
international relations

teaching of history  
and promotion  
of native history

history & military to-
urism and promotion 
of national heritage

teaching of history  
and promotion  
of native history

Applied  
criminology X

Two subjects selected from: biology, 
chemistry, physics, geography,history, 
computer science, foreign language, 
Polish , mathematics, social studies

X X

Speech  
Pathology  
and  
Audiology

X

Interview to check the correctness  
of the pronunciation (based on  
spontaneous conversation and  
reading) and fitness for the profession
contest of secondary school-le-
aving certificates: obligatory Polish 
language

X X

Pedagogy

pre- and early-school 
education

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

children’s education

Grade from the diploma

caring and educatio-
nal pedagogy with 
pedagogical therapy 

social prophylaxi 

social and educatio-
nal pedagogy with 
resocialization

culture  
animateurship  
and management

education for security education  
for security

culture animateurship 
with art therapy pedagogy with art

assistant of the elderly  
or disabled 

career counseling 
and career  
coaching

Special  
pedagogy

education and reha-
bilitation of people
with intellectual 
disability

Two subjects selected from: geo-
graphy, history, computer science, 
foreign language, mathematics, 
social studies

sociotherapy Grade from the diploma - in the case  
of a graduate of the same or a related field  
of study with pedagogical preparation
A candidate for second-degree studies  
additionally submits a diploma supplement,  
an index or other document in order to confirm  
the obtained pedagogical preparation

early support of child 
development

resocialization with 
social prevention industrial espionage

International 
security (study  
in English)

x x politics and  
Euro-Atlantic security

Possessing the professional title of master’s  
degree, engineer, bachelor or equivocal 
a document confirming the knowledge of English
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Wydział Nauk 
Ekonomicznych i Prawnych

Faculty od Economic
and Legal Sciences

§

§

Kierunek 
studiów

studia I stopnia studia II stopnia
Specjalność Kwalifikacja Specjalność Kwalifikacja

Administracja

administracja  
samorządowa dwa przedmioty spośród: geografia, 

historia, informatyka, język obcy, 
matematyka, wiedza  
o społeczeństwie

zarządzanie publiczne ocena z dyplomu – w przypadku tego 
samego lub pokrewnego kierunku studiów 
albo rozmowa kwalifikacyjna w przypadku 
absolwenta innego kierunku studiów

administracja  
gospodarcza

administracja gospodarcza

administracja  
samorządowa

Logistyka

zarządzanie procesami 
logistycznym

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

logistyka w transporcie 
miedzynarodowym

ocena z dyplomu – w przypadku tego 
samego lub pokrewnego kierunku studiów 
albo rozmowa kwalifikacyjna w przypadku 
absolwenta innego kierunku studiów

logistyka  
w przedsiębiorstwie

logistyka miejska

Zarządzanie

zarządzanie finansami  
i rachunkowość

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

zarządzanie finansami  
i rachunkowość

ocena z dyplomu – w przypadku tego 
samego lub pokrewnego kierunku studiów 
albo rozmowa kwalifikacyjna w przypadku 
absolwenta innego kierunku studiów

zarządzanie  
przedsiębiorstwem

zarządzanie małym  
i średnim przedsiębiorstwem

biznes  
międzynarodowy

zarządzanie w logistyce

zarządzanie w sporcie

Zarządzanie  
(studia w jęz. 
angielskim)

X X

zarządzanie małym  
i średnim przedsiębiorstwem

posiadanie tytułu zawodowego magistra, 
inżyniera, licencjata lub równorzędnego, 
dokument potwierdzający znajomość 
języka angielskiego

zarządzanie w logistyce

Study  
programme

First-cycle studies Second-cycle studies 
Specialization Qualification Specialization Qualification

Administration

self-government  
administration Two subjects selected from:  

geography, history, computer 
science, foreign language,  
mathematics, social studies

public management
For the same or related field of study – 
diploma of first-cycle studies or interview 
for graduate of another studieseconomic  

administration

economic administration

self-government  
administration

Logistics

management  
of logistic processes

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

logistics in international 
transport

For the same or related field of study – 
diploma of first-cycle studies or interview 
for graduate of another studieslogistics in enterprise city   logistics

Management

accounting  
and capital  
management

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

accounting and capital 
management

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

management   
of  enterprises

management  of small- 
and medium- sized 
enterprises

international business 
management in logistics

management in sport

Management 
(study in English)

X X

management  of small- 
and medium- sized 
enterprises

Possessing the professional title of master’s 
degree, engineer, bachelor or equivocal, 
a document confirming the knowledge  
of Englishmanagement in logistics
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Wydział Nauk Ścisłych

Faculty of Science

Kierunek studiów
studia I stopnia studia II stopnia

Specjalność Kwalifikacja Specjalność Kwalifikacja

Chemia

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

X

ocena z dyplomu – w przypadku tego 
samego lub pokrewnego kierunku studiów 
albo rozmowa kwalifikacyjna w przypadku 
absolwenta innego kierunku studiów

analityka chemiczna

chemia nowych  
materiałów

chemia sądowa

Informatyka

programowanie systemów 
i baz danych 

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

inżynieria systemów 
bezpieczeństwa  
komputerowego ocena z dyplomu – w przypadku tego 

samego lub pokrewnego kierunku studiów 
albo rozmowa kwalifikacyjna w przypadku 
absolwenta innego kierunku studiów;  
o przyjęcie na studia II stopnia może  
ubiegać się osoba, która posiada tytuł 
inżyniera lub magistra inżyniera

systemy i sieci  
komputerowe

projektowanie i eks-
ploatacja systemów 
informatycznych

grafika komputerowa
sieci komputerowe  
i systemy rozproszonemobilne systemy  

komputerowe

Matematyka

matematyka finansowa  
i aktuarialna dwa przedmioty:  

obowiązkowo matematyka, 
do wyboru fizyka, 
informatyka, język obcy

matematyka  
finansowa

matematyka  
stosowana

ocena z dyplomu – w przypadku tego 
samego lub pokrewnego kierunku studiów 
albo rozmowa kwalifikacyjna w przypadku 
absolwenta innego kierunku studiów

statystyczna analiza 
danych

matematyka w finansach  
i ekonomii

Inżynieria procesów  
technologicznych  
(planowane uruchomienie 
kierunku 2018/2019)

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

X X

Study programme
First-cycle studies Second-cycle studies 

Specialization Qualification Specialization Qualification

Chemistry

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

X

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

chemical analytics

modern materials  
chemistry

forensic chemistry

Computer science

systems and databases 
programming 

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

computer systems 
security engineering 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

computer systems  
and networks

design and operation 
of computer systems

computer graphics computer networks 
and distributed systemsmobile computer systems

Mathematics

financial and actuarial 
mathematics

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

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

mathematics in finance 
and economy applied mathematics
statistical data analysis

Intelligent modelling  
of technological  
processes  (planned 
launch 2018/2019)

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

X -
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Wydział 
Przyrodniczy

Kierunek studiów
studia I stopnia studia II stopnia

Specjalności Kwalifikacja Specjalności Kwalifikacja

Analityka z dignostyką 
molekularną

X
dwa przedmioty spośród: biologia 
chemia, fizyka, informatyka, jęz. 
obcy, matematyka

X X

Bioinżynieria produkcji 
żywności

bioinżynieria produkcji 
żywności pochodze-
nia roślinnego dwa przedmioty spośród: biolo-

gia, chemia, fizyka, geografia, 
język obcy, matematyka, wiedza 
o społeczeństwie

X

ocena z dyplomu – w przypadku tego 
samego lub pokrewnego kierunku  
studiów, albo rozmowa kwalifikacyjna  
w przypadku absolwenta innego  
kierunku studiów;  
o przyjęcie na studia II stopnia może 
ubiegać się osoba, która posiada tytuł 
inżyniera lub magistra inżyniera

bioinżynieria produkcji 
żywności pochodze-
nia zwierzęcego 

Biologia

biologia z analityką

dwa przedmioty spośród: biolo-
gia, chemia, fizyka, geografia, 
język obcy, matematyka, wiedza 
o społeczeństwie

biologia z analityką 

ocena z dyplomu – w przypadku tego 
samego lub pokrewnego kierunku  
studiów albo rozmowa kwalifikacyjna  
w przypadku absolwenta innego  
kierunku studiów

biologia  
eksperymentalna  
z biotechnologią

biologia środowiska  
z ekoturystyką 

waloryzacja  
przyrodnicza

biologia – zarządzanie  
środowiskiem

biologia z kulturą 
fizyczną

biologia eksperymentalna  
z biotechnologią

Dietetyka

catering w dietetyce
dwa przedmioty spośród:  
biologia, chemia, fizyka,  
informatyka, język obcy,  
matematyka

X

ocena z dyplomu – w przypadku tego 
samego lub pokrewnego kierunku  
studiów albo rozmowa kwalifikacyjna  
w przypadku absolwenta innego  
kierunku studiów

poradnictwo  
dietetyczne 
i żywieniowe

Biologia sądowa X

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

X X

Gastronomia  
i hotelarstwo

X
dwa przedmioty sposród: biolo-
gia, chemia, fizyka, język obcy, 
informatyka, matematyka

X X

Pielęgniarstwo X
dwa przedmioty sposród:  
biologia, chemia, fizyka,  
język obcy, matematyka

X X

Gospodarka  
przestrzenna

X

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

X X

Ratownictwo  
medyczne

X

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

X X

Rolnictwo 

agrobiznes

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

agrobiznes ocena z dyplomu – w przypadku tego 
samego lub pokrewnego kierunku  
studiów albo rozmowa kwalifikacyjna  
w przypadku absolwenta innego  
kierunku studiów;  
o przyjęcie na studia II stopnia może  
ubiegać się osoba, która posiada tytuł 
inżyniera lub magistra inżyniera

agronomia z architek-
turą krajobrazu

agronomia z architekturą 
krajobrazu

odnawialne źródła 
energii z ochroną 
środowiska

odnawialne źródła energii  
z ochroną środowiska

planowanie obszarów 
wiejskich

Turystyka i rekreacja X

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

X X

Zootechnika

hipologia

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

hodowla zwierząt

ocena i wykorzystanie  
produktów zwierzęcych

terapeutyczne  
i hobbystyczne  
wykorzystanie zwierząt

ocena z dyplomu – w przypadku tego 
samego lub pokrewnego kierunku  
studiów albo rozmowa kwalifikacyjna  
w przypadku absolwenta innego  
kierunku studiów; 
o przyjęcie na studia II stopnia może  
ubiegać się osoba, która posiada tytuł 
inżyniera lub magistra inżyniera

hodowla zwierząt

ocena i wykorzystanie 
produktów  
zwierzęcych

profilaktyka zootech-
niczno-weterynaryjna  
w utrzymaniu zwierząt

Zoopsychologia  
z animaloterapią

X

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

X X
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Faculty
of Natural Sciences

Study  
programme

First-cycle studies Second-cycle studies 

Specialization Qualification Specialization Qualification

Analytics with  
molecular  
diagnostics

X

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

X - 

Bioengineering  
of food production

bioengineering  
of vegetable foods Two subjects selected from: 

biology, chemistry, physics, 
geography, foreign language, 
mathematics, social studies

X

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 ot title: Master of Sciences 

bioengineering  
of production  
of animal foods

Biology

biology with 
analitics

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

biology with analitics

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

experimental  
biology with  
biotechnology

environmental biology 
with ecotourism

valorization of natu-
ral environment

environmental  
management

biology with sport 
education

experimental biology 
with biotechnology

Dietetics

catering in dietetic Two subjects selected from: 
biology, chemistry, physics,  
computer science, foreign 
language, mathematics

X
For the same or related field of study - diploma  
of first-cycle studies or interview for graduate  
of another studies.

dietetic and  
nutrition guidance

Forensic biology x

Two subjects selected from:  
biology, chemistry, phisics, 
foreign language,mathematics, 
social studies 

X X

Gastronomy, 
catering and hotel 
management

X
chemistry, phisics, foreign 
language, computer science, 
mathematics

X X

Nursing X
chemistry, phisics, foreign langu-
age, mathematics

X X

Spatial economy X

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

X X

Medical rescue X

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

X X

Agriculture

agribusiness

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

agribusiness

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 ot title: Master of Sciences 

agronomy with 
landscape  
architecture

agronomy with  
landscape architecture

renewable energy 
sources with 
environmental 
protection

renewable energy  
sources with environ-
mental protection

rural development

Tourism  
and recreation

x

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

X X

Animal husbandry

hippology

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

animal breeding

evaluation and utilisa-
tion of animal products

breeding animals  
for hobby and therapy

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 ot title: Master of Sciences 

animal breeding

evaluation and 
utilisation of animal 
products

veterinary  
prevention in  
animal husbandry

Zoopsychology  
and Animal Assisted 
Therapy

X

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

X X
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Studia III stopnia (doktoranckie)
Third- cycle studies

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

Kwalifikacja: dyplom ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych, rozmowa kwalifikacyjna, egzamin  
z obcego języka nowożytnego na poziomie B2 (do wyboru: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski)

SECURITY SCIENCES 
(4-year study, academic degree: Doctor of Social Sciences in Security 
Science)

Qualification: Diploma of second-cycle studies, interview and foreign 
language exam  at B2 level  (English or German or Russian)

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
ul. Żytnia 39, pok. 2.40
08-110 Siedlce
tel. +48 25 643 18 62, +48 25 643 18 63,  
e-mail: bezpieczenstwo@uph.edu.pl

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

Kwalifikacja: dyplom ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych, rozmowa kwalifikacyjna, egzamin  
z obcego języka nowożytnego na poziomie B2 (do wyboru: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski)

HISTORY 
(4-year study, academic degree: Doctor of Philosophy Degree in History)

Qualification: Diploma of second-cycle studies, interview and foreign language exam at B2 level  (English or German 
or Russian)

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Instytut Historii i Stosuków Miedzynarodowych
ul. Żytnia 39, pok. 2.17
08-110 Siedlce
tel. +48 25 643 18 47
e-mail: historia@uph.edu.pl

Wydział Humanistyczny/ Faculty of Humanities
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AGRONOMIA 
(studia 4-letnie, uzyskany stopień: doktor nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia)

Kwalifikacja: dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia  na kierunku rol-
nictwo, zootechnika, biologia lub kierunków pokrewnych, egzamin ustny z języka obcego (do wyboru język angielski, 
język niemiecki, język rosyjski)

AGRONOMY 
(4-year study, academic degree: Doctor of Agricultural Science in Agronomy)

Qualification: diploma of second-cycle studies in agriculture, animal husbandry, biology or related faculties, oral 
foreign language exam (English or German or Russian)

Dziekanat Wydziału Przyrodniczego 
ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
Tel. +48 25 643 13 64
dr Robert Rosa
ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce 
Tel. +48 25 643 13 41
e-mail: dwp@uph.edu.pl

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

Kwalifikacja: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku bio-
logia, rolnictwo, zootechnika lub kierunkach pokrewnych; rozmowa kwalifikacyjna; sprawdzian znajomości języka 
angielskiego 

BIOLOGY 
(4-year study, academic degree: Doctor of Biological Sciences in Biology)

Qualification: diploma of second-cycle studies in biology, agriculture, animal husbandry or related faculties; inte-
rview, English language exam 

Dziekanat Wydziału Przyrodniczego 
ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
Tel. +48 25 643 13 64
dr Małgorzata Strzałek 
ul. Prusa 14 pok. 33, 08-110 Siedlce
Tel. +48 25 643 12 16
e-mail: dwp@uph.edu.pl

ZOOTECHNIKA  
(studia 4-letnie, uzyskany stopień: doktor nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika)
Kwalifikacja: dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia  na kierunku rol-
nictwo, zootechnika, biologia lub kierunków pokrewnych, egzamin ustny z języka obcego (do wyboru język angielski, 
język niemiecki, język rosyjski)

ANIMAL HUSBANDRY  
(4-year study, academic degree: Doctor of Agricultural Science in Animal Husbandry )

Qualification: diploma of second-cycle studies in agriculture, animal husbandry,  
biology or related faculties, oral foreign language exam (English or German or Russian)

Dziekanat Wydziału Przyrodniczego 
ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
Tel. +48 25 643 13 64
dr hab. Elżbieta Bombik prof. UPH 
ul. Prusa 14 pok. 221, 08-110 Siedlce
Tel. +48 25 643 13  79
e-mail: dwp@uph.edu.pl

Wydział Przyrodniczy/Faculty od Natural Sciences
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Step 1. Create your individual account on  
irk.uph.edu.pl

Step 2. Complete personal data and con-
tact 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 life at Siedlce 
University!

Details on www.rekrutacja.uph.edu.pl

REKRUTACJA  
W 12 KROKACH!

12 steps  
application!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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 indywi-
dualnym koncie rekrutacyjnym, że przeszedłeś 
pozytywnie pierwszy etap rekrutacji i zakwalifi-
kowałeś się do dalszego postępowania kwalifi-
kacyjnego… 

Krok 9. Wydrukuj z systemu podanie  
o przyjęcie na studia.

Krok 10. Skompletuj wszystkie wymagane doku-
menty i dostarcz je do siedziby komisji rekruta-
cyjnej, w terminie wskazanym  
w harmonogramie rekrutacji. 

Krok 11. Odbierz osobiście decyzję administra-
cyjną lub poczekaj na otrzymanie jej listem 
poleconym.

Krok 12. Zostań studentem UPH w Siedlcach!

Szczegóły na www.rekrutacja.uph.edu.pl



14

INFORMACJE DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH
Podstawowe dokumenty, których dokumentów potrzebujesz:
1. świadectwo maturalne - na studia I stopnia
2. dyplom ukończenia studiów wyższych z suplementem lub indeksem – na studia II stopnia
3. paszport, karta pobytu, Karta Polaka lub inny dokument 
4. polisa ubezpieczeniowa lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

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 Komisję 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 Konfederacji Szwajcarskiej
możesz studiować na zasadach takich samych, jak te obowiązujące obywateli polskich i bezpłatnie rozpocząć studia stacjonarne. 
Możesz też starać się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlep-
szych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz zapomogi.

Jeśli…
NIE posiadasz Karty Polaka ani
NIE jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA – stron umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej obowiązują Cię inne zasady niż obowiązujące obywateli polskich i 
odpłatność za studia.

Wysokość opłaty za jeden semestr*:

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
*opłaty nie dotyczą studiów w językach obcych
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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

INFORMATION FOR FOREIGN  
STUDENTS:
Which documents you need to study:
1. certificate of secondary education – for the first- cycle studies
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 scholarship for students with the best results, Minister’s 
scholarship for outstanding achievement 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*:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSIĘGA 
IDENTYFIKACJI 
WIZUALNEJ 

INDEKS

All details you can find at our website: www.rekrutacja.uph.edu.pl
*fees do not apply to studies in foreign languages
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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 znajomości 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 stypen-
dia 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. Pokoje 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 progra-
mów 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 fizycznego dla wszystkich studentów prowadzi Centrum Sportu i Rekreacji. Oprócz 
obligatoryjnego 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 sporto-
wych 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. 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 Akademickim 
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 Uczelnianego Ośrodka Kultury, który działa-
jąc od ponad dwudziestu lat przy uczelni wspiera inicjatywy kulturalne wszystkich studentów. Kalendarz wydarzeń na UPH oferuje 
dziesiątki rozmaitych wydarzeń 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
• Wsparcie w starcie na drodze do kariery

• Bezpłatne, indywidualne porady doradcy 
zawodowego

• Coroczna Uniwersytecka Giełda Pracy
• Ogólnopolski Tydzień Kariery
• Międzywydziałowe Igrzyska Kariery
Zobacz na: www.biurokarier.uph.edu.pl

A gdy już skończysz studia…
Zapraszamy do naszego Klubu Absolwenta. Członkami Klubu mogą zostać absolwenci wszystkich rodzajów studiów, poziomów i 
form kształcenia prowadzonych aktualnie oraz w przeszłości przez naszą Uczelnię! 
Zobacz na: www.klubabsolwenta.uph.edu.pl 
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STUDENCI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Pełne wsparcie zapewnia Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.ckiron.uph.edu.pl

Zajęcia specjalistyczne:  
• język angielski dla studentów z niepełnosprawnością słuchu; 
• rehabilitacja dla studentów niepełnosprawnych w ramach zajęć z wychowania 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 niepełnosprawnych;
• możliwość wypożyczenia specjalistycznego sprzętu i korzystania w salach wykładowych 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.

#ckiron

#SpełniamMarzenia

#youarethebest #grupaMOG-ę

#MierzęWysoko
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BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA

Biblioteka Główna UPH                                 oferuje czytelnikom: 

#C
zy
ta
m
B
oL

ub
ię

#MyMainLibrary

#StudentCzyta

#Books

#Bibliofil

#ReadingIsCool

#CzasemOffline
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Studia podyplomowe

Na naukę jest zawsze doskonały czas!  
Chcesz uzupełnić swoją wiedzę lub zdobyć nowe umiejętności?

Zapraszamy na studia 
podyplomowe na UPH. 

Do wyboru ponad 

40 
różnych pomysłów 

na rozwój zawodowy!

Więcej na stronie  
www.podyplomowe.uph.edu.pl



Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny  
w Siedlcach

ul. Konarskiego 2
08-110 Siedlce

www.uph.edu.pl

Szukaj nas na facebooku
Uniwersytet.Siedlce


