
Wydział Lekarski limit 2017/2018 min. liczba pkt. 

kier. lekarski, studia stacjonarne jednolite mgr  200 80 

kier. lekarski, studia niestacjonarne jednolite mgr  50 69,8 

biotechnologia, studia stacjonarne 60 13 

biotechnologia, studia niestacjonarne (wieczorowe) 30 27,6 

biotechnologia II st. studia stacjonarne  30 40 

biotechnologia II st. studia niestacjonarne (wieczorowe) 15   

inżynieria biomedyczna I st. s.stacjonarne 45 20 

optyka okularowa z elem. optometrii I st. stacjonarne 48 50,4 

optometria II st., studia stacjonarne 24 3,5 

Wydział Farmaceutyczny limit 2017/2018 min. liczba pkt. 

farmacja, studia stacjonarne 88 130 

farmacja, studia niestacjonarne (wieczorowe) bez limitu 23 

analityka med. studia stacjonarne jednolite mgr 108 30 

kosmetologia, studia stacjonarne 48 45 

kosmetologia, studia niestacjonarne (wieczorowe) bez limitu 43,2 

kosmetologia, studia niestacjonarne (zaoczne) bez limitu 22,2 

kosmetologia II st., studia stacjonarne  36 100 

kosmetologia II st., studia niestacjonarne (zaoczne) bez limitu 70 

Wydział Nauk o Zdrowiu  limit 2017/2018 min. liczba pkt. 

fizjoterapia, studia stacjonarne jednolite mgr 120 46,8 

fizjoterapia, studia niestacjonarne (wieczorowe) jednolite 
mgr 30 27,6 

fizjoterapia, studia niestacjonarne (zaoczne) jednolite mgr 60 24 

fizjoterapia II st. stacjonarne 90 100 

fizjoterapia II st., studia niestacjonarne (zaoczne) 60   

fizjoterapia II st., studia niestacjonarne (wieczorowe) 30   

pielęgniarstwo studia stacjonarne I st. 120 33 

pielęgniarstwo II st. stacjonarne  90 55 

pielęgniarstwo II st. niestacjonarne (zaoczne) 60 40 

zdrowie publiczne studia I stopnia stacjonarne 30   

zdrowie publiczne studia I stopnia niestacjonarne (zaoczne) 50   

zdrowie publiczne II stopnia studia stacjonarne  60 55 

zdrowie publiczne II stopnia studia niestacjonarne 
(zaoczne) 50   

elektroradiologia studia  I stopnia stacjonarne 55 36 

elektroradiologia studia  I stopnia niestacjonarne (zaoczne) 50 24 

audiofonologia studia I stopnia stacjonarne 50 37,8 

audiofonologia studia I stopnia niestacjonarne (zaoczne) 50   

ratownictwo medyczne studia I st. stacjonarne 60 31,2 

ratownictwo med. studia I st. niestacjonarne (zaoczne) 50 20,4 

dietetyka studia I stopnia stacjonarne 90 38 

dietetyka studia I stopnia niestacjonarne (zaoczne) 60 24 

dietetyka II st., studia stacjonarne 50 70 

dietetyka II st., studia niestacjonarne (zaoczne) 60 55 

położnictwo studia I st. stacjonarne 60 34,8 

położnictwo II stopnia stacjonarne 75 55 

położnictwo II stopnia niestacjonarne 60 40 

 


