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Wydział Farmaceutyczny  

 

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie 

 

Kierunki: 1. Analityka medyczna (studia jednolite magisterskie) 

  2. Farmacja (studia jednolite magisterskie) 

  3. Kosmetologia (s1) 

 

1) Wymagania wstępne 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 

a)  świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się  o 

przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z 

przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju uzyskania świadectwa, 

b) na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej jeden spośród 

czterech przedmiotów: biologię, chemię, fizykę lub matematykę. 

 

2) Zasady kwalifikacji 

Przeliczenie punktów z jednego spośród czterech przedmiotów: biologii, chemii, 

fizyki lub matematyki. Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być 

uwzględniony w procesie rekrutacji. 

 

Wymagany przedmiot 

Biologia, chemia, fizyka, matematyka 

 

Jeżeli przyjęcie grupy kandydatów o takiej samej liczbie punktów powodowałoby 

przekroczenie limitu miejsc, może zastosować zastosowane dodatkowe kryterium  

wynik z języka obcego. 

 

II. Studia stacjonarne drugiego stopnia 

Kierunek:  1. Kosmetologia 

 

1) Wymagania wstępne 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom licencjata 

kierunku kosmetologia.  

 

2) Zasady kwalifikacji 

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 

 

III. Studia stacjonarne jednolite magisterskie – studia prowadzone w języku angielskim 

 

Kierunek: 1. Farmacja 

   

1) Wymagania wstępne 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 



a)  świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się  o 

przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z 

przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju uzyskania świadectwa, 

b) na świadectwie ukończenia szkoły średniej dwa spośród trzech 

przedmiotów: biologię, chemię, fizykę. 

 

2) Zasady kwalifikacji 

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku 

angielskim. 

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim oceniająca: 

a) znajomość języka angielskiego kandydata na studia (max. 25 pkt), 

b) wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych (max. 25 pkt), 

c) predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na kierunku farmacja (max. 

25 pkt), 

d) wyniki na ww. dokumencie z dwóch spośród trzech przedmiotów: 

biologii, chemii lub fizyki oraz świadectwa i dyplomy kształcenia 

uzupełniającego i wyższego (max. 25 pkt). 

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest na punkty w skali od 0 do 100. 

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimalnie 60 punktów z egzaminu 

wstępnego. 

 


