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                                                                               Załącznik nr 3 do Uchwały nr 52/2017-2018 

z dnia 24 maja 2018 r.   

 

Wymagania w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz 

jednolite magisterskie na kierunki prowadzone w języku angielskim/języku rosyjskim w roku 

akademickim 2019/2020 

                                                                                              

Lp. Kierunek studiów Wymagania w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1.  

 

 

 

Veterinary Medicine 

Oceny końcowe z biologii i chemii 

na poziomie co najmniej: 65% 

maksymalnej oceny z biologii i 65% 

maksymalnej oceny z chemii albo 

65% maksymalnej oceny z 

przedmiotu zawierającego treści z 

chemii i biologii. W przypadku, gdy 

kandydat posiada oceny niższe niż 

65% oceny maksymalnej jest 

zobowiązany do zdania egzaminu 

wstępnego z biologii i chemii.   

Znajomość języka angielskiego 

potwierdzona certyfikatem np.: 

FCE, CAE, TOEIC, TOEFL, TELC, 

jeśli nauka w szkole średniej 

odbywała się w innym języku niż 

angielski. 

2.  Equine Management and Care 

Ocena końcowa z jednego 

wybranego przedmiotu: biologia, 

matematyka, chemia, geografia, 

informatyka, fizyka i astronomia. 

Znajomość języka angielskiego 

potwierdzona certyfikatem np.: 

FCE, CAE, TOEIC, TOEFL, TELC, 

jeśli nauka w szkole średniej 

odbywała się w innym języku niż 

angielski. 

Kandydat powinien posiadać 

zaświadczenie o braku 

przeciwskazań do uprawiania jazdy 

konnej wydane przez lekarza 

uprawnionego do orzecznictwa 

sportowo-lekarskiego. 

 

3.  Global Manager in Agribusiness 

Język obcy nowożytny oraz ocena 

końcowa z jednego wybranego 

przedmiotu: biologia, matematyka, 

chemia, geografia, informatyka, 

fizyka i astronomia. Znajomość 

języka angielskiego potwierdzona 

certyfikatem np.: FCE, CAE, 
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TOEIC, TOEFL, TELC, jeśli nauka 

w szkole średniej odbywała się w 

innym języku niż angielski.  

 

4.  Medicine of Plants 

Język obcy nowożytny oraz ocena 

końcowa z jednego wybranego 

przedmiotu: biologia, matematyka, 

chemia, geografia, informatyka, 

fizyka i astronomia, ekologia. 

Znajomość języka angielskiego 

potwierdzona certyfikatem np.: 

FCE, CAE, TOEIC, TOEFL, TELC, 

jeśli nauka w szkole średniej 

odbywała się w innym języku niż 

angielski.  

 

5.  

Horticulture – studia w języku angielskim 

 
Cадоводство – studia w języku rosyjskim 

 
Profil praktyczny 

Język obcy nowożytny oraz ocena 

końcowa z jednego wybranego 

przedmiotu: biologia, matematyka, 

chemia, geografia, informatyka, 

fizyka i astronomia, ekologia. 

Znajomość języka 

angielskiego/rosyjskiego 

potwierdzona certyfikatem np.: 

FCE, CAE, TOEIC, TOEFL, TELC, 

certyfikat wydany przez Państwowy 

Instytut Języka Rosyjskiego im. 

A.S. Puszkina, jeśli nauka w szkole 

średniej odbywała się w innym 

języku niż angielski/rosyjski.  

 

 


