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Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024 
 

 

Kierunek Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: 

architektura 

architektura (język angielski) 

 

 

1. Efekty kształcenia zawarte w programie studiów pierwszego stopnia w zakresie architektury lub architektury 

    i urbanistyki. 

2. Sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku technicznym:  ocena portfolio.  

3. Analizę programu zrealizowanego przez kandydata (na podstawie suplementu do dyplomu)  pod  kątem zgodności  

    z programem kształcenia inżynierów architektów, oferowanym przez Wydział Budownictwa, Architektury  

    i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej w ramach studiów pierwszego stopnia oraz z dyrektywą 2005/36/WE. 
 

Kandydat proszony jest o przyniesienie na rozmowę kwalifikacyjną portfolio  (zarówno w wersji drukowanej, jak 

 i  zdigitalizowanej na płycie CD lub DVD) 

 dokumentującego osiągnięcia kandydata. Portfolio powinno zawierać: 

- co najmniej jeden własny (100%) projekt architektoniczny 

- co najmniej jeden własny (100%) projekt urbanistyczny 

- dokumentację projektu dyplomowego inżynierskiego 

- wybrane przez kandydata prace rysunkowe, fotograficzne i rzeźbiarskie 

  - informację graficzną o innych dokonaniach w dziedzinie architektury i urbanistyki (konkursy, seminaria itp.). 

Dla kandydatów wyrażających chęć studiowania w języku angielskim będzie brana pod uwagę znajomość języków obcych 

(ewentualny certyfikat można przedstawić w trakcie rozmowy) 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 
 

automatyka i robotyka 

 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 

 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym. 
 

automatyka i sterowanie robotów 

 

Sprawdzenie efektów kształcenia z programów studiów pierwszego stopnia w zakresie:  

• znajomości metod opisu dynamiki układów automatyki 

• podstawowej wiedzy o przetwarzaniu sygnałów analogowych i cyfrowych 

• podstawowej wiedzy o technikach pomiaru sygnałów elektrycznych 

• znajomości podstaw techniki cyfrowej 

• znajomości podstaw budowy i analizy działania układów automatyki – wiedza o typach regulatorów, zasadach ich 

  doboru, metodach sprawdzenia stabilności 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 
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biogospodarka zrównoważona 

(studia III-semestralne) 

 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 

 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym. 
 

biotechnologia 

(studia III-semestralne) 

 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym. 
 

biotechnologia 

(studia IV-semestralne)  

 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
 

 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym. 
 

budownictwo 

 

1. Efekty kształcenia zawarte w programie studiów pierwszego stopnia w zakresie budownictwa. 

2. Ocenę osiągnięć studenta. 

Przy ocenie osiągnięć studenta będą brane pod uwagę: 

- udział w kołach naukowych (potwierdzony przez opiekuna Koła) 

- publikacje naukowe (publikacja - do wglądu) 

- ewentualne osiągnięcia zawodowe (praktyka w zawodzie - stosowne zaświadczenie o jej odbyciu) 

- udział w opracowaniu projektów wykonywanych poza obowiązkowymi w ramach studiów (projekt do wglądu) 

Za każde dodatkowe osiągnięcie będzie przyznawane od 0 do 10 punktów. 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 

chemia 

 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 

 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 
 

chemia budowlana 

 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 
 

chemia w kryminalistyce 

 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 
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Computer Science and  Information Technology 

(język angielski, studia IV-semestralne) 

 

1. Sprawdzenie kompetencji w zakresie obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia.  

2. Sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku informatyka.                                                                                           

3. Analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia. 

4. Sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie.          
  

elektronika i telekomunikacja 

1. Sprawdzenie predyspozycji kandydata/kandydatki do realizacji programu studiów opartego o pracę projektową. 

2. Sprawdzenie umiejętności i kompetencji w zakresie elektroniki i telekomunikacji na podstawie dyskusji dotyczącej 

dotychczasowych osiągnięć kandydata/kandydatki w tym obszarze. 

3. Określenie oczekiwań kandydata/kandydatki w zakresie organizacji zajęć, dodatkowych aktywności itp. 

4. Przeprowadzenie fragmentu rozmowy w języku angielskim w celu weryfikacji możliwości czynnego uczestnictwa 

kandydata/kandydatki w zajęciach przewidzianych programem studiów jako prowadzone w tym języku. 
 

 

elektronika i telekomunikacja (Applied 

Electronics) 

1. Sprawdzenie predyspozycji kandydata/kandydatki do realizacji programu studiów opartego o pracę projektową. 

2. Sprawdzenie umiejętności i kompetencji w zakresie elektroniki i telekomunikacji na podstawie dyskusji dotyczącej 

dotychczasowych osiągnięć kandydata/kandydatki w tym obszarze. 

3. Określenie oczekiwań kandydata/kandydatki w zakresie organizacji zajęć, dodatkowych aktywności itp. 

4. Przeprowadzenie fragmentu rozmowy w języku angielskim w celu weryfikacji możliwości czynnego uczestnictwa 

kandydata/kandydatki w zajęciach. 
 

Kandydat/kandydatka powinien/powinna posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu/jej na czynne uczestnictwo w zajęciach odbywających się w języku 

angielskim. 
 

 

elektrotechnika 

 

Sprawdzenie efektów kształcenia z programów studiów pierwszego stopnia w zakresie: 

• obliczania obwodów prądu stałego 

• obliczania obwodów prądu przemiennego 

• techniki pomiaru sygnałów elektrycznych 

• znajomości podstaw budowy i analizy działania układów automatyki 

• podstawowej wiedzy o synchronicznych i asynchronicznych maszynach elektrycznych 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 
 

Energy Systems in the Built Environment 

(język angielski, studia III-semestralne) 

 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 
 

fizyka techniczna 

 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 
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  Future Mobility 

(studia IV-semestralne) 

1. Sprawdzenie kompetencji w zakresie obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia 

2. Sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania nauki na kierunku Future Mobility: 

• umiejętność podstaw konstruowania 

• podstawowe wiadomości z mechaniki, wytrzymałości materiałów, inżynierii materiałowej, termodynamiki, technologii 

informacyjnych oraz podstaw programowania 

3. Analiza programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia 

4. Sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie 

 

 Human-Computer Interaction 

 

1. Sprawdzenie kompetencji w zakresie podstawowej znajomości Informatyki i umiejętności programowania.  

2. Sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie. 

3. Sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów na kierunku Human-Computer Interaction w trakcie dyskusji na podstawie 

przesłanych wcześniej materiałów: listu motywacyjnego i załączonego krótkiego opisu realizowanych projektów w tej lub 

pokrewnych dziedzinach. 
 

Industrial Biotechnology 

(język angielski, studia III-semestralne) 

 

1. Sprawdzenie kompetencji w zakresie obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia.                                                                                                                        

2. Sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku biotechnologia.                                                      

3. Analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia. 

4. Sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie.         
1.  

informatyka 

 

Sprawdzenie efektów kształcenia z programów studiów pierwszego stopnia w zakresie: 

• budowy sprzętu komputerowego i architektury komputerów 

• algorytmów i struktur danych oraz metod programowania 

• baz danych 

• sieci komputerowych 

• grafiki komputerowej i przetwarzania obrazów 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 
 

informatyka stosowana 

 

1. Sprawdzenie kompetencji w zakresie dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia.                                                                                                                        

2. Sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku informatyka stosowana. 

3. Analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia. 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym. 
 

inżynieria biomedyczna 

 

Sprawdzenie efektów kształcenia z programów studiów pierwszego stopnia w zakresie: 

• znajomości podstaw biochemii, fizjologii i anatomii 

• systemów obrazowania medycznego, metod przetwarzania sygnałów i obrazów 

• znajomości metod pomiarowych stosowanych w diagnostyce  medycznej 

• znajomości właściwości materiałów biomedycznych oraz ich funkcjonowania w organizmie ludzkim 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 
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inżynieria chemiczna i biochemiczna 

(studia III-semestralne) 

 

 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 
 

inżynieria chemiczna i biochemiczna 

(studia IV-semestralne) 

 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 
 

inżynieria materiałowa 

 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym. 

inżynieria produkcji 

1. Sprawdzenie podstawowych kompetencji w zakresie: 

- technik wytwarzania, 

- produkcji, 

- czytania lub/i tworzenia dokumentacji technicznej 2D, 3D przy pomocy systemów CAD, 

2. Sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku i inżynieria produkcji. 

3. Analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia. 

 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 
 

inżynieria ochrony środowiska 

(studia III-semestralne) 

 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 
 

inżynieria ochrony środowiska 

(studia IV-semestralne) 

 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 
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inżynieria środowiska w budownictwie 

 

1. Efekty kształcenia zawarte w programie studiów pierwszego stopnia w zakresie inżynierii środowiska w budownictwie, 

inżynierii środowiska lub sieci i instalacji w inżynierii środowiska.  

2. Ocenę osiągnięć studenta. 

Przy ocenie osiągnięć studenta będą brane pod uwagę: 

- udział w kołach naukowych (potwierdzony przez opiekuna Koła) 

- publikacje naukowe (publikacja - do wglądu) 

- praktyka w zawodzie (stosowne zaświadczenie o jej odbyciu, ewentualne osiągnięcia zawodowe) 

- udział w opracowaniu projektów wykonywanych poza obowiązkowymi w ramach studiów (projekt do wglądu). 

Za każde dodatkowe osiągnięcie będzie przyznawane od 0 do 10 punktów. 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 
 

Master in Mechanical Engineering 

(język angielski, studia III-semestralne) 

 

1. Sprawdzenie kompetencji w zakresie obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia.  

2. Sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów w dyscyplinie inżynierii mechanicznej: 

- umiejętność podstaw konstruowania 

- podstawowe wiadomości z mechaniki, wytrzymałości, inżynierii materiałów, technik wytwarzania, termodynamiki  

  i mechaniki płynów 

3. Analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia. 

4. Sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie. 
  

Master of Business Studies 

(język angielski, studia IV-semestralne) 

 

1. Sprawdzenie podstawowych kompetencji w zakresie: 

- zarządzania 

- finansów przedsiębiorstw 

- marketingu 

- zarządzania zasobami ludzkimi 

- podstaw metod ilościowych 

2. Sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku zarządzanie. 

3. Analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia. 

 4. Sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie.                             

Master of Operations Management 

(język angielski, studia IV-semestralne) 

 

1. Sprawdzenie podstawowych kompetencji w zakresie: 

- produkcji, 

- wytwarzania, 

- kosztów produkcji, 

- zarządzania zasobami ludzkimi, 

- zarządzania jakością 

- podstaw metod ilościowych 

2. Sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. 

3. Analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia. 

4. Sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie. 
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matematyka stosowana 

 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym. 
 

mechanika i budowa maszyn 

 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 
 

mechatronika 

 

Sprawdzenie efektów kształcenia z programów studiów pierwszego stopnia w zakresie: 

• znajomości podstaw  mechatroniki 

• podstawowej wiedzy z zakresu pomiarów sygnałów elektrycznych i mechanicznych 

• znajomości podstaw elektrotechniki i elektroniki 

• znajomości podstaw informatyki 

• podstawowej wiedzy z zakresu automatyki i teorii sterowania 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 

 

nanotechnologia 

nanotechnologia (język angielski) 

 

1. Sprawdzenie kompetencji w zakresie obszaru nauk ścisłych i technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia.                                                                                                                        

2. Sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku nanotechnologia.                                                      

3. Analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia. 

4. Sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie. 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 
 

papiernictwo i poligrafia 

(studia stacjonarne,  IV- semestralne, 

 profil praktyczny) 

 

1. Sprawdzenie kompetencji w zakresie obszaru nauk technicznych lub ścisłych na poziomie studiów pierwszego stopnia,  

w szczególności: z podstaw chemii lub fizyki, lub  matematyki, lub informatyki. 

2. Sprawdzenie predyspozycji do studiowania na kierunku papiernictwo i poligrafia. 

3. Analizę programu realizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia lub drugiego stopnia. 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 

papiernictwo i poligrafia 

(studia niestacjonarne,  IV- semestralne, 

 profil praktyczny) 

 

1. Sprawdzenie kompetencji w zakresie obszaru nauk technicznych lub ścisłych na poziomie studiów pierwszego stopnia. 

2. Sprawdzenie predyspozycji do studiowania na kierunku papiernictwo i poligrafia. 

3. Analizę programu realizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia lub drugiego stopnia. 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 
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planowanie przestrzenne 

 

1. Efekty kształcenia zawarte w programie studiów pierwszego stopnia w zakresie gospodarki przestrzennej lub planowania 

przestrzennego. 

2. Ocenę osiągnięć studenta. 

Przy ocenie osiągnięć studenta będą brane pod uwagę: 

- udział w kołach naukowych (potwierdzony przez opiekuna Koła) 

- publikacje naukowe (publikacja - do wglądu) 

- ewentualne osiągnięcia zawodowe (praktyka w zawodzie - stosowne zaświadczenie o jej odbyciu) 

- udział w opracowaniu projektów wykonywanych poza obowiązkowymi w ramach studiów (projekt do wglądu). 

Za każde dodatkowe osiągnięcie będzie przyznawane od 0 do 10 punktów. 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 
 

sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe 

1.  Sprawdzenie kompetencji w zakresie podstawowej znajomości podstaw informatyki i umiejętności programowania. 

2.  Sprawdzenie kompetencji w obszarze podstaw algebry, rachunku prawdopodobieństwa i logiki. 

3. Sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów na kierunku Sztuczna Inteligencja i Uczenie Maszynowe w trakcie 

dyskusji oraz na podstawie przesłanych wcześniej materiałów: listu motywacyjnego i opisu dotychczasowych prac 

zrealizowanych w rozważanej tematyce (jeśli takie prace miały miejsce). 

 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 
 

 

technologia chemiczna 

 

 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 
 

technologia kosmetyków 

(studia III-semestralne) 

 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym. 
 

technologia kosmetyków 

(studia IV-semestralne) 

 

 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym. 
 

technologia żywności i żywienie człowieka 

(studia III-semestralne) 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym. 
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technologia żywności i żywienie człowieka 

(studia IV-semestralne) 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym. 
 

transport 

 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym. 
 

włókiennictwo 

 

 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym. 
 

włókiennictwo 

(język angielski) 

 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 

 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w  zajęciach odbywających się w języku angielskim. 
 

wzornictwo 

 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
 

 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym. 
 

wzornictwo 

(język angielski) 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
 

 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w  zajęciach odbywających się w języku angielskim. 
 

zarządzanie 

 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 
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zarządzanie i inżynieria produkcji 

 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 

zrównoważone technologie energetyczne 

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
 

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym. 
 

 


