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Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia  

rozpoczynające się w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 
 

 

Kierunek Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: 

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 

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. 
 

biogospodarka 

(studia III-semestralne) 

 

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

2. Sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku biogospodarka 

3. Analiza programu zrealizowanego na pierwszym stopniu studiów 

 

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. 
 

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. 
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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. 
 

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          
  

 

 

 

Electronic and Telecommunication Engineering 

(język angielski, studia IV-semestralne) 

 

 

 

 

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

    a w szczególności:  

    • obliczania obwodów elektrycznych 

    • przyrządów półprzewodnikowych 

    • układów logicznych 

    • systemów mikroprocesorowych 

    • podstaw przetwarzania i transmisji sygnałów                                                                                                                    

2. sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku elektronika i telekomunikacja                                                    

3. analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia 

4. sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie                                                                                                       
 

elektronika i telekomunikacja 

 

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. 
 

elektrotechnika 

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. 

 

energetyka 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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         
 

informatyka 

 

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. 
 

informatyka stosowana 

 

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 biomedyczna 

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 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 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 środowiska 

(studia III-semestralne, 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. 
 

mechanika i budowa maszyn 

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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mechatronika 

 

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. 
 

nanotechnologia 

 

 

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. 
 

rewitalizacja miast 

 

1. analizę programu zrealizowanego przez kandydata (na podstawie suplementu do dyplomu) pod kątem możliwości kontynuacji 

nauki na kierunku Rewitalizacja miast 

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. 
 

 

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) 

 

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

2. Sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku technologia kosmetyków 

3. Analiza programu zrealizowanego na pierwszym stopniu studiów 
 

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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transport 

 

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. 
 

włókiennictwo 

 

1. Ocena efektów kształcenia osiągniętych przez kandydata w porównaniu z efektami kształcenia dla kierunku   

   włókiennictwo lub włókiennictwo i przemysł mody,  studia pierwszego stopnia,  prowadzonego przez Wydział   

   Technologii Materiałowych i Wzornictwa  Tekstyliów PŁ  

2. Sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku włókiennictwo 

3. Analiza programu realizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia 
 

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) 

 

1.Ocena efektów kształcenia osiągniętych przez kandydata w porównaniu z efektami kształcenia dla kierunku  

   włókiennictwo lub włókiennictwo i przemysł mody, studia pierwszego stopnia, prowadzonego przez Wydział   

   Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ  

2. Sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku włókiennictwo 

3. Analiza programu realizowanego 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  zajęciach odbywających się w języku angielskim. 

wzornictwo 

 

1. Ocena efektów kształcenia osiągniętych przez kandydata w porównaniu z efektami kształcenia dla kierunku  

   wzornictwo, studia pierwszego stopnia, prowadzonego przez Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa  

   Tekstyliów PŁ 

2. Sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku wzornictwo 

3. Analiza programu realizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia 
 

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) 

 

1. Ocena efektów kształcenia osiągniętych przez kandydata w porównaniu z efektami kształcenia dla kierunku  

    wzornictwo, studia pierwszego stopnia, prowadzonego przez Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa  

    Tekstyliów PŁ 

2. Sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku wzornictwo 

3. Analiza programu realizowanego 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  zajęciach odbywających się w języku angielskim. 

 


