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Wymagania w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne pierwszego i drugiego 

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 – studia jednolite 

magisterskie w języku angielskim 

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 -  studia  

 

 pierwszego stopnia  w języku angielskim 

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.  

Animal Science and Dairy Production -  

studia pierwszego stopnia  w języku 

angielskim 

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.  
Global Manager in Agribusiness – studia 

pierwszego stopnia  w języku angielskim 

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, 

TOEIC, TOEFL, TELC, jeśli nauka 

w szkole średniej odbywała się w 

innym języku niż angielski.  

 

5.  

Management and Production Engineering 

 

– studia pierwszego stopnia  w języku 

angielskim 

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, 

TOEIC, TOEFL, TELC, jeśli nauka 

w szkole średniej odbywała się w 

innym języku niż angielski.  

 

6.  

Horticulture – studia pierwszego stopnia w 

języku angielskim 

 
Cадоводство – studia pierwszego stopnia 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.  

 

7.  

Agriculture 

 

– studia pierwszego stopnia  w języku 

angielskim 

Język obcy nowożytny oraz ocena 

końcowa z jednego wybranego 

przedmiotu: biologia, matematyka, 

chemia, geografia, informatyka, 

fizyka i astronomia, wiedza o 

społeczeństwie. Znajomość języka 

angielskiego potwierdzona 

certyfikatem np.: FCE, CAE, 

TOEIC, TOEFL, TELC, jeśli nauka 

w szkole średniej odbywała się w 
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innym języku niż angielski.  

 

8.  

Environmental Engineering 

 

– studia pierwszego stopnia  w języku 

angielskim 

Język obcy nowożytny oraz ocena 

końcowa z jednego wybranego 

przedmiotu: biologia, matematyka, 

chemia, geografia, informatyka, 

fizyka i astronomia, wiedza o 

społeczeństwie. Znajomość języka 

angielskiego potwierdzona 

certyfikatem np.: FCE, CAE, 

TOEIC, TOEFL, TELC, jeśli nauka 

w szkole średniej odbywała się w 

innym języku niż angielski.  

 

9.  

Food Technology and Human Nutrition – 

studia pierwszego stopnia w języku 

angielskim 

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, 

TOEIC, TOEFL, TELC, jeśli nauka 

w szkole średniej odbywała się w 

innym języku niż angielski.  

 

10.  

Management and Production Engineering 

 

– studia drugiego stopnia  w języku 

angielskim 

Dyplom uczelni zagranicznej 

upoważniający do kontynuacji 

kształcenia w państwie, które 

wydało dyplom potwierdzający 

ukończenie studiów wyższych (3,5-

4 letnich) na kierunku zarządzanie i 

inżynieria produkcji lub kierunku 

pokrewnym. Za kierunek pokrewny 

uznaje się kierunek, którego efekty 

uczenia się uzyskane na studiach 

pierwszego stopnia pokrywają się 

przynajmniej w 60% z efektami 

uczenia się obowiązującymi na 

studiach pierwszego stopnia na 

kierunku, na który kandydat ubiega 

się. Wyznacznikiem jest liczba 

uzyskanych punktów ECTS, która 

nie może być mniejsza niż 126. 

Znajomość języka angielskiego 

potwierdzona certyfikatem np.: 

FCE, CAE, TOEIC, TOEFL, TELC, 

jeśli nauka na studiach odbywała się 

w innym języku niż angielski. 

Kandydaci z kierunków 

pokrewnych są zobowiązani do 
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złożenia w czasie rekrutacji 

deklaracji kierunku pokrewnego. 

 

 

11.  

Agriculture 

 

– studia drugiego stopnia  w języku 

angielskim 

Dyplom uczelni zagranicznej 

upoważniający do kontynuacji 

kształcenia w państwie, które 

wydało dyplom potwierdzający 

ukończenie studiów wyższych (3,5-

4 letnich) na kierunku rolnictwo lub 

kierunku pokrewnym. Za kierunek 

pokrewny uznaje się kierunek, 

którego efekty uczenia się uzyskane 

na studiach pierwszego stopnia 

pokrywają się przynajmniej w 60% 

z efektami uczenia się 

obowiązującymi na studiach 

pierwszego stopnia na kierunku, na 

który kandydat ubiega się. 

Wyznacznikiem jest liczba 

uzyskanych punktów ECTS, która 

nie może być mniejsza niż 126. 

Znajomość języka angielskiego 

potwierdzona certyfikatem np.: 

FCE, CAE, TOEIC, TOEFL, TELC, 

jeśli nauka na studiach odbywała się 

w innym języku niż angielski. 

Kandydaci z kierunków 

pokrewnych są zobowiązani do 

złożenia w czasie rekrutacji 

deklaracji kierunku pokrewnego. 

 

 

12.  
Green Urban Planning - studia drugiego 

stopnia w języku angielskim 

Dyplom uczelni zagranicznej 

upoważniający do kontynuacji 

kształcenia w państwie, które 

wydało dyplom potwierdzający 

ukończenie studiów wyższych (3,5-

4 letnich) na kierunku architektura i 

urbanistyka, architektura 

krajobrazu, gospodarka przestrzenna 

lub kierunku pokrewnym. Za 

kierunek pokrewny uznaje się 

kierunek, którego efekty uczenia się 

uzyskane na studiach pierwszego 

stopnia pokrywają się przynajmniej 

w 60% z efektami uczenia się 

obowiązującymi na studiach 

pierwszego stopnia na kierunku, na 

który kandydat ubiega się. 
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Wyznacznikiem jest liczba 

uzyskanych punktów ECTS, która 

nie może być mniejsza niż 126. 

Znajomość języka angielskiego 

potwierdzona certyfikatem np.: 

FCE, CAE, TOEIC, TOEFL, TELC, 

jeśli nauka na studiach odbywała się 

w innym języku niż angielski. 

Kandydaci z kierunków 

pokrewnych są zobowiązani do 

złożenia w czasie rekrutacji 

deklaracji kierunku pokrewnego. 

 

 

13.  
Hipologia i jeździectwo, specjalność Horse 

Usage – studia drugiego stopnia w języku 

angielskim 

Dyplom uczelni zagranicznej 

upoważniający do kontynuacji 

kształcenia w państwie, które 

wydało dyplom potwierdzający 

ukończenie studiów wyższych (3,5-

4 letnich) na kierunku pokrewnym. 

Za kierunek pokrewny uznaje się 

kierunek, którego efekty uczenia się 

uzyskane na studiach pierwszego 

stopnia pokrywają się przynajmniej 

w 60% z efektami uczenia się 

obowiązującymi na studiach 

pierwszego stopnia na kierunku 

hipologia i jeździectwo. 

Wyznacznikiem jest liczba 

uzyskanych punktów ECTS, która 

nie może być mniejsza niż 126. 

Znajomość języka angielskiego 

potwierdzona certyfikatem np.: 

FCE, CAE, TOEIC, TOEFL, TELC, 

jeśli nauka na studiach odbywała się 

w innym języku niż angielski. 

Kandydaci z kierunków 

pokrewnych są zobowiązani do 

złożenia w czasie rekrutacji 

deklaracji kierunku pokrewnego. 

Kandydatów obowiązuje 

sprawdzian z kontaktu z koniem. 

Kandydaci powinni posiadać 

zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do uprawiania 

jazdy konnej wydane przez 

lekarza uprawnionego do 

orzecznictwa sportowo-

lekarskiego.  

 



 

6/6 
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 23/2018-2019 Senatu UP w Lublinie z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

 

 


