
uniwersytet
gdański 

sPrAwOZDAnie
za rok 2012

•  Wewnętrzne sprawozdanie Rektora za  rok 2012 •
•  Sprawozdanie z  działalności  Uczelni  za  rok akademicki  2012/2013 (system POL-on) • 



Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni za 2012 rok
Redakcja i skład: Dział Organizacyjny UG

na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych UG
Na okładce zwycięskie zdjęcie w konkursie roztrzygniętym w 2012 roku  

pt. “Mój dzień na UG“ 

Wszystkie prawa zastrzeżone
© Uniwersytet Gdański



Wybrane wydarzenia na UG w roku 2012

I. Studenci i studia

1. Rekrutacja na studia

2. Liczba studentów, uczestników studiów doktoranckich i podyplomowych

3. Akredytacja

4. Studenckie sprawy socjalne

5. Parlament Studentów UG 

II. Pracownicy 

1. Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w osobach

2. Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich w etatach

3. Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich według tytułów i stopni naukowych

4. Stan zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

III. Nauka i dydaktyka

1. Działalność naukowo-badawcza

2. Współpraca z zagranicą

3. Biblioteka i Wydawnictwo

4. Studium Języków Obcych

5. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

IV. Inwestycje i remonty 

Załączniki do sprawozdania

Wewnętrznie akty prawne 

Struktura organizacyjna

Formularze sprawozdań z systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego

Sprawozdanie z działalności uczelni

Spis rzeczy



SkRóty:

WB - Wydział Biologii

WCh - Wydział Chemii

WE - Wydział Ekonomiczny

WF - Wydział Filologiczny

WH - Wydział Historyczny

WMFiI - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

WNS - Wydział Nauk Społecznych

WOiG - Wydział Oceanografii i Geografii

WPiA - Wydział Prawa i Administracji

WZ - Wydział Zarządzania

MWB - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

SJO - Studium Języków Obcych

SWiF - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

BUG - Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

GUtW - Gdański Uniwersytet trzeciego Wieku

POMCERt - Pomorskie Centrum Badań i technologii Środowiska

studia I st.  - studia pierwszego stopnia

studia II st. - studia drugiego stopnia

jsm - jednolite studia magisterskie



Wybrane wydarzenia na UG 

13 stycznia: Uroczystość inauguracji grantu naukowego prof. 
dra hab. Ryszarda Horodeckiego (Wydział Matema-
tyki, Fizyki i Informatyki UG): Quantum resources: 
conceptuals and applications, przyznanego przez 
Europejską Radę ds. Nauki

21 stycznia: Inauguracja Europejskiego Roku Aktywności Osób 
Starszych na Uniwersytecie Gdańskim 

28 stycznia: Prof. dr hab. Mirosław Szreder z Wydziału Zarządza-
nia Uniwersytetu Gdańskiego został laureatem Na-
grody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliu-
sza za rok 2011 w kategorii nauk humanistycznych. 

28 stycznia: Międzynarodowa konferencja naukowa „Tribute to 
Hevelius” zorganizowana przez Uniwersytet Gdań-
ski w ramach uroczystości zakończenia obchodów 
Roku Jana Heweliusza. 

9 lutego: Uroczystość wręczenia Nagrody Miasta Gdańska dla 
Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za rok 
2011. Obie nagrody otrzymali naukowcy z UG: dr 
Sylwia Freza z Wydziału Chemii UG (w kat. nauk ści-
słych) oraz dr Magdalena Giers z Wydziału Nauk 
Społecznych UG (w kat. nauk humanistycznych)

21 lutego: Erasmus Day na Uniwersytecie Gdańskim – spotka-
nia w ramach ogólnopolskich imprez  promujących 
ideę wymiany zagranicznej studentów – zorganizo-
wany przez gdańską sekcję Erasmus Student Ne-
twork na UG. 

21 lutego: Ogólnopolska konferencja: „O wolnościach praw 
dziecka” z udziałem Rzecznika Praw Dziecka Mar-
ka Michalaka, współorganizowana przez Wydział 
Nauk Społecznych UG z okazji Roku Janusza Kor-
czaka.

22 lutego: Prof. dr hab. Ryszard Horodecki oraz prof. dr hab. 
Grzegorz Węgrzyn zostali laureatami konkursu dla 
doświadczonych naukowców na finansowanie pro-
jektów badawczych mających na celu realizację 
pionierskich badań, organizowanego przez Naro-
dowe Centrum Nauki.

1 marca: Prof. dr hab. Marek Żukowski (Wydział Matematyki, 
Fizyki i Informatyki UG) został laureatem 8. edycji 
programu TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. 

2 marca: Projekt Studenckiego Koła Naukowego „Strateg” UG: 
Przyszłość w twoich rękach, zajął drugie miejsce w 
ogólnopolskim Konkursie dla Młodych Liderów im. 
Andrzeja Walentynowicza. 

8 marca: Ogólnopolska konferencja z cyklu „Kobieta w kultu-
rze”, zatytułowana „Kobiety dla Świata”, współor-
ganizowana przez Wydział Nauk Społecznych UG.

13 marca: Tomasz Koliński z Wydziału Biologii UG, jako jeden 
z dwóch studentów w Polsce, został wybrany do 
udziału w międzynarodowym programie nauko-
wym SmaRT w University of Milano-Bicocca we 
Włoszech.

13 marca: Dni Kariery na Wydziale Ekonomicznym UG, organi-
zowane przez gdański oddział AIESEC Polska na UG.

16 marca: Gdański Dzień Mózgu na Uniwersytecie Gdańskim, 
organizowany przez Wydział Biologii UG w ramach  
Światowego Tygodnia Mózgu.

18 marca: AZS Uniwersytet Gdański, drużyna futsalu mężczyzn, 
uzyskała awans do Ekstraklasy Futsalu.

19-21 marca: 18. edycja Targów AKADEMIA – największych i 
najstarszych targów edukacyjnych na Pomorzu, or-
ganizowanych przez Uniwersytet Gdański

20 marca: Uroczyste posiedzenie Senatu UG z okazji Święta 42. 
Rocznicy powołania Uniwersytetu Gdańskiego. Tra-
dycyjne nagrody Nauczyciela Roku im. Krzysztofa 
Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczy-
cieli akademickich UG otrzymali dr Barbara Wolnik 
(Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG) oraz 
dr Adam Barembruch (Wydział Zarządzania UG). 

22 marca: Wybory Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Rekto-
rem UG na kolejną kadencję 2012-2016 został prof. 
dr hab. Bernard Lammek. Wyboru dokonało Kole-
gium Elektorów UG stosunkiem głosów: 66 za, 2  
przeciw, 1 wstrzymujący się. 

26-27 marca: Międzynarodowa konferencja: „August Strind-
berg: wszechstronny wizjoner”, zorganizowana 
przez Katedrę Skandynawistyki UG.

29 marca: Wybory prorektorów Uniwersytetu Gdańskiego na 
kadencję 2012-2016: Prorektorami UG zostali: Pro-
rektor ds. Kształcenia – dr hab. Anna Machnikow-
ska (Wydział Prawa i Administracji); Prorektor ds. 
Rozwoju i Finansów – prof. dr hab. Mirosław Szre-
der (Wydział Zarządzania); Prorektor ds. Nauki – 
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (Wydział Biologii); 
Prorektor ds. Studenckich – prof UG, dr hab. Józef 
Arno Włodarski (Wydział Historyczny).

30 marca: Agnieszka Jurczyk, studentka Międzyuczelniane-
go Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, znalazła 
się w gronie laureatów „Diamentowych Grantów” 
(konkurs organizowany przez MNiSW) przyznanych 
stu wybitnym studentom z Polski na prowadzenie 
badań naukowych.

2 kwietnia: Dr Aleksandra Walewska, mgr Marcelina Malinow-
ska i mgr Adam Krzystyniak zostali laureatami pro-
gramu FNP Start – stypendiów dla młodych uczo-
nych. 

18 kwietnia: 2. edycja ogólnopolskiego seminarium: „Przere-
klamowana konsumpcja” pod hasłem: „Wartości, 
autorytet, przywództwo – w szkole i organizacji”, 
współorganizowana przez Instytut Psychologii UG.

19 kwietnia: 6. Ogólnopolskie Sympozjum FENS 2012, współ-
organizowane przez Instytut Fizyki Teoretycznej 
i Astrofizyki UG.

7 maja: Ogólnopolska Konferencji Prawa Sportowego „Prawo 
sportowe – oczami sportowca, prawnika, sponso-
ra”, zorganizowana przez Wydział Prawa i Admini-
stracji UG.

9 maja: Ogólnopolska konferencja: „Project Management – 
skuteczne zarządzanie biznesem”, zorganizowana 
przez Wydział Zarządzania UG. 



9 maja: W Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie 
została zaprezentowana księga pamiątkowa Wol-
ność i sprawiedliwość w zatrudnieniu (Wydawnic-
two Uniwersytetu Gdańskiego), którą przygotowali 
uczniowie i przyjaciele śp. Profesora Lecha Kaczyń-
skiego.

11 maja: Międzynarodowa konferencja naukowa „Moral Intu-
itions, Reflective Equilibrium and Moral Disagre-
ement”, zorganizowana przez Instytutu Filozofii, 
Socjologii i Dziennikarstwa UG.

14-20 maja: Międzynarodowy Festiwal Literatury i Teatru be-
tween.pomiędzy, współorganizowany przez Wy-
dział Filologiczny UG.

17-27 maja: Dni Kultury Studenckiej Neptunalia 2012, organizo-
wane przez Parlament Studentów UG.

18-19 maja: Międzynarodowe sympozjum naukowe poświęco-
ne przedstawieniu najnowszych badań z zakresu 
informatyki kwantowej, zorganizowane przez Kra-
jowe Centrum Informatyki Kwantowej.

21-27 maja: Festiwal Slawistyki w Trójmieście, zorganizowany 
przez Katedrę Slawistyki UG.

22-27 maja: 10. edycja Bałtyckiego Festiwalu Nauki; jak co roku 
najwięcej festiwalowych wydarzeń – 308 z 852 – 
przygotował Uniwersytet Gdański. 

24-27 maja: I Festiwal Kultury Azjatyckiej Made In Azja na UG, 
zorganizowany przez Akademickie Centrum Kul-
tury UG „Alternator” oraz Centrum Studiów Azji 
Wschodniej UG.

31 maja - 1 czerwca: Międzynarodowa konferencja naukowa 
“East-Central Europe in Exile: Patterns of Trans-
atlantic Migrations” („Wychodźstwo z Europy Środ-
kowo-Wschodniej: wzorce migracji transatlantyc-
kich”), zorganizowana przez Wydział Historyczny 
UG. 

3 czerwca: W Akademickich Mistrzostwach Polski w Tenisie we 
Wrocławiu drużyna z sekcji tenisa kobiet AZS UG 
zdobyła srebrny medal w klasyfikacji generalnej.

4 czerwca: Prof. dr hab. Regina Pawłowska (Wydział Filologicz-
ny UG) odebrała z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

4 czerwca: Uroczystość zawieszenia wiechy na nowym gma-
chu Neofilologii; inwestycja realizowana w ramach  
projektu  „Budowa Budynku Neofilologii Wydzia-
łu Filologicznego w ramach Kampusu Bałtyckie-
go Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowana 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013.

19 czerwca: Ogólnopolska konferencja: „Nowe perspektywy 
kształcenia praktycznego w Polsce. Studia o pro-
filu praktycznym w polskich uczelniach – In sta-
tu nascendi” zamknęła cykl konferencji „Rozwój 
Edukacji Akademickiej (REA) w roku akademickim 
2011/2012, organizowanych przez UG. 

25-26 czerwca: Międzynarodowe sympozjum: „EMMSAD/5th 
EuroSymposium on Systems Analysis and Design”, 
zorganizowane przez Wydział Zarządzania UG

27-29 czerwca: Międzynarodowa konferencja: „24th Internatio-
nal Conference on Advanced Information Systems 
Engineering CAiSE’12”, zorganizowana przez Wy-
dział Zarządzania UG.

27-30 czerwca: Ogólnopolski Zlot Filozoficzny, współorganizo-
wany przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dzienni-
karstwa UG.

28 czerwca: W Akademickich Mistrzostwach Polski w Żeglar-
stwie w Niegocinie drużyna z sekcji żeglarskiej ASZ 
UG zdobyła srebrny medal w klasyfikacji general-
nej.

30 czerwca: W rozgrywkach Akademickich Mistrzostw Polski 
Uniwersytet Gdański zajął 3 miejsce w klasyfikacji 
końcowej uniwersytetów.

30 czerwca: Günter Grass spotkał się na Wydziale Filologicznym 
UG z doktorantami – uczestnikami „Międzynaro-
dowych Warsztatów Letnich. Günter Grass – twór-
czość i recepcja ”, współorganizowanych przez In-
stytut Filologii Germańskiej UG.

1 lipca - 31 sierpnia: W rozstrzygniętych w lipcu i sierpniu 2012 
ministerialnych konkursach Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju (Program Badań Stosowa-
nych oraz Program LIDER) oraz Narodowego Cen-
trum Nauki (programy MAESTRO, HARMONIA, SO-
NATA, PRELUDIUM i OPUS) naukowcy z Uniwersy-
tetu Gdańskiego otrzymali łącznie ponad 16 milio-
nów złotych na realizację projektów badawczych. 

6 lipca: Międzynarodowe seminarium naukowe „Nuta wolności 
w pismach i działalności Józefa Wybickiego (1747-
1822)”, współorganizowane przez Uniwersytet 
Gdański z okazji 190. rocznicy śmierci Józefa Wy-
bickiego i 215. rocznicy „Pieśni legionów polskich”.

6-8 lipca: Międzynarodowa konferencja: „New Zealand and Eu-
rope: Borders, Nations, Identities”, współorganizo-
wana przez Instytut Politologii UG.

10 lipca: Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna na 
WNS UG wygrał konkurs na udział w programie HP 
Talent Programme Euro 2012 (Host Broadcast Ta-
lent Programme), organizowany przez UEFA. Na 
specjalnej uroczystości studenci, koordynatorzy 
oraz uczelnia otrzymali certyfikaty UEFA.

12 lipca: Kierunek biotechnologia, prowadzony przez Między-
uczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed, 
otrzymał certyfikat przyznawany kierunkom ofe-
rującym najwyższą jakość kształcenia oraz wysoki 
poziom prowadzonych badań naukowych. Wydział 
otrzymał z MNiSW dotację projakościową na reali-
zację kształcenia i dalszy rozwój; warunkiem była 
wyróżniająca ocena PKA dla kierunku. 

 18 lipca: Doktorant Wydziału Biologii UG Dariusz Nowicki zo-
stał laureatem 9. edycji programu Ventures Funda-
cji na rzecz Nauki Polskiej wspierającego innowa-
cyjne projekty naukowe mające zastosowanie w 
gospodarce.

18 lipca: Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi 
Oceanografii i Geografii UG instytucjonalną ocenę 
wyróżniającą.



20 sierpnia: Dr Anna Żaczek z Międzyuczelnianego Wydziału 
Biotechnologii UG i GUMed została laureatką 2.  
edycji rządowego programu Top 500 Innovators.

7 września: I Regionalna Konferencja Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku Województwa Pomorskiego na Uniwersyte-
cie Gdańskim.

14 września: Międzynarodowa konferencja „Oblicza dziennikar-
stwa w globalizującym się świecie”, współorganizo-
wana przez Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikar-
stwa UG.

20-23 września: IV Ogólnopolski Kongres Młodych Matematy-
ków Polskich na Uniwersytecie Gdańskim, współor-
ganizowany przez Instytut Matematyki UG.

19 października: Ogólnopolska konferencja naukowa „Młodzi 
badacze Janowi Uphagenowi – konferencja nauko-
wa w 100-lecie otwarcia Muzeum Wnętrz Miesz-
czańskich w Domu Uphagena”, współorganizowa-
na przez UG. 

1 października: Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 od-
była się w nowym gmachu Wydziału Biologii, któ-
ry tego dnia został uroczyście oddany w posiadanie 
społeczności akademickiej UG. Nowa infrastruktu-
ra Wydziału Biologii UG powstała w ramach projek-
tu „Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biolo-
gii Uniwersytetu Gdańskiego” (projekt współfinan-
sowany przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko). 

20 października: Jubileusz 20-lecia Fundacji na Rzecz Nauki Pol-
skiej na UG z udziałem beneficjentów fundacji z 
Trójmiasta. 

25 października: mgr inż. Natalia Kujawska oraz mgr inż. Szy-
mon Talbierz, doktoranci z Uniwersytetu Gdanskie-
go, otrzymali nagrodę główną za wynalazek Płaski 
fotobioreaktor z systemem solar-tracker do pro-
dukcji biopaliw III generacji na bazie mikroalg oraz 
ścieków w czasie Pierwszej Krajowej Giełdy Wyna-
lazczości Studenckiej w Kielcach. Doktoranci z UG 
zdobyli również pierwszą nagrodę na międzynaro-
dowej konferencji Bioconnect 2012 w Poznaniu, 
a ich wynalazek został zakwalifikowany do finału 
konkursu „Polski Wynalazek 2013”. 

29 października: Wydział Chemii UG jako pierwszy w Polsce 
otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia dok-
tora w dyscyplinie ochrona środowiska.  

24-25 listopada: Ogólnopolska konferencja „Spotkania Integral-
ne SPIN;12 – Komunikacja 6D: oblicza współcze-
snego przekazu”, współorganizowana przez Wy-
dział Nauk społecznych UG.

28 listopada: Ogólnopolska konferencja naukowa „Prawne, Me-
dyczne i Psychospołeczne Aspekty Transseksuali-
zmu”, współorganizowana przez Wydział Prawa i 
Administracji UG.

26 listopada: I Międzynarodowe seminarium naukowe: „Dziec-
ko w instytucji” zorganizowane rzez Instytut Peda-
gogiki UG.

3 grudnia: Uniwersytet Gdański, jako najważniejszy ośrodek ba-
dawczo-naukowy w zakresie kształcenia i realiza-
cji projektów kulturalnych związanych z Chinami w 
północnej Polsce, gościł chińską delegację z udzia-
łem wiceministra edukacji ChRL. 

3 grudnia: Studentka trzeciego roku politologii na Wydziale 
Nauk Społecznych UG Ilona Zielkowska znalazła się 
w gronie laureatów konkursu Unii Europejskiej po-
święconemu pokojowi i pojechała na ceremonię 
wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla. 

6 grudnia: Studenckie Koło Naukowe UG „Mozaika” otrzymało 
wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie StRuNa na 
najlepsze projekty naukowe realizowane przez stu-
dentów i doktorantów. 

11 grudnia: Uniwersytet Gdański zajął 5. miejsce w 5. edycji 
konkursu PRODOK na najbardziej przyjazną dokto-
rantom uczelnię.

12-13 grudnia: Ogólnopolska konferencja naukowa: „ Nowe 
drogi antropologii współczesności”, współorgani-
zowana przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dzien-
nikarstwa UG.

14 grudnia: Pierwsza konferencja i warsztaty z cyklu „Uniwersy-
tet Dziecięcy dla Europy”, organizowana przez Wy-
dział Nauk Społecznych UG.

17 grudnia: Dr Marcin Brycz z Wydziału Ekonomicznego UG zna-
lazł się wśród laureatów trzeciej edycji Konkursu o 
Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za 
najlepszą pracą doktorską z zakresu nauk ekono-
micznych. 

14 grudnia: Prof. dr hab. Maciej Wołowicz z Wydziału Oceano-
grafii i Geografii UG oraz prof. dr hab. Marek Żu-
kowski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informaty-
ki UG weszli w skład Rady Narodowego Centrum 
Nauki. 

19 grudnia: Podpisanie umowy na realizację nowej inwestycji 
– budowy budynku Instytutu Biotechnologii Uni-
wersytetu Gdańskiego (projekt realizowany będzie 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko). 

20 grudnia: Prof. dr hab. Ewa Łojkowska, prof. dr hab. Jerzy Bła-
żejowski, prof. dr hab. Bogdan Nogalski oraz prof. 
dr hab. Józef Szmeja zostali wybrani na do Central-
nej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 
2013-2016.
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1. Rekrutacja na studia 
Rekrutacja w roku akademickim 2012/2013 po raz siódmy odbywała się z wykorzystaniem systemu Internetowej Rejestracji 
Kandydatów. Organizacją i koordynacją działań rekrutacyjnych oraz ścisłą współpracą z Komisjami Rekrutacyjnymi i Ośrod-
kiem Informatycznym w zakresie obsługi systemu zajmowało się Biuro Rekrutacji UG.  

W roku akademickim 2012/2013 przeprowadzono rekrutację na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego i drugiego 
stopnia w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. 
Na wszystkie tryby studiów zgłosiło się 31 094 kandydatów, w tym 25 654 osoby na studia stacjonarne oraz 5 440 osób na 
studia niestacjonarne. 
Na studia przyjęto 12 782 osoby, w tym 9 380 osób na studia stacjonarne oraz 3 402 osoby na studia niestacjonarne.

1. Zestawienie kandydatów i osób przyjętych na poszczególne tryby studiów w latach 2009-2012

TRYB STUDIÓW 
2009 2010 2011 2012

zgłoszeni przyjęci zgłoszeni przyjęci zgłoszeni przyjęci zgłoszeni przyjęci
stacjonarne 24 738 8 164 29 677 8 970 27 730 9 110 25 654 9 380
niestacjonarne 7 054 4 152 7 699 4 044 6 193 3 735 5 440 3 402
 Ogółem 31 792 12 316 37 376 13 014 33 923 12 845 31 094 12 782
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2. Liczba kandydatów na jedno miejsce w roku akademickim 2011/2012 i 2012/2013

TRYB STUDIÓW LICZBA KANDYDATÓW NA MIEJSCE
2011/2012 2012/2013

stacjonarne 2,82 2,64
niestacjonarne 0,81 0,74

W roku akademickim 2012/2013 na jedno miejsce na studia w Uniwersytecie Gdańskim przypadało 1,82 kandydata w tym: 
na studiach stacjonarnych – 2,64 kandydata; na studiach niestacjonarnych – 0,74 kandydata.
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3. Liczba osób przyjętych na studia w roku akademickim 2012/2013

TRYB STUDIÓW LICZBA PRZYJĘTYCH
stacjonarne 9 380
niestacjonarne 3 402
Ogółem 12 782

4. Kierunki cieszące się największym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia stacjonarne

Kierunek Kandydaci 
studia I st. i jsm Limit przyjęć Przyjęci 

studia I st i jsm
Kandydaci 
na miejsce

Skandynawistyka 624 55 56 11,35
Psychologia 901 80 83 11,26
Filologia angielska 995 90 90 11,06
Pedagogika, spec. Pedagogika 
opiekuńczo-wychowawcza 320 32 32 10,00

Pedagogika, spec. Pedagogika 
resocjalizacyjna 295 32 32 9,22

Dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna 457 60 60 7,62

Pedagogika, spec. Wczesna edukacja 
z logopedią 205 30 30 6,83

Biotechnologia 353 53 53 6,66
Gospodarka przestrzenna 586 90 90 6,51
Psychologia, spec. 
Neurobiopsychologia 312 50 51 6,24

5. Liczba kandydatów zgłoszonych i przyjętych na studia stacjonarne w roku akademickim 2012/2013

Kierunek Kandydaci na studia  
I st. i jsm

Przyjęci na studia  
I st. i jsm

Kandydaci na 
studia II st.

Przyjęci na 
studia II st.

Administracja 475 270 207 186
Agrochemia 36 20 0 0
Amerykanistyka 448 75 57 29
Archeologia 212 120 27 26
Bioinformatyka 172 60 0 0
Biologia 454 180 110 100
Biotechnologia 353 53 47 40
Chemia 382 220 109 96
Dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna 457 60 177 60

Ekonomia  1196 360 370 244
Etnologia 93 60 0 0
Filologia angielska 995 90 191 90
Filologia germańska 185 110 71 58
Filologia klasyczna 100 50 12 9
Filologia polska   483 150 94 84
Filologia romańska 209 80 18 17
Filologia rosyjska 256 66 54 47
Filozofia 265 110 121 60
Finanse i rachunkowość 1240 203 387 183
Fizyka 106 50 21 15
Fizyka medyczna 121 60 0 0
Geografia 253 150 101 92
Geologia 192 61 0 0
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Gospodarka przestrzenna 586 90 98 73
Historia 236 120 91 60
Historia sztuki 110 60 35 32
Informatyka 413 141 90 80
Informatyka i ekonometria 302 151 181 151
Krajoznawstwo i turystyka 
historyczna 210 60 0 0

Kulturoznawstwo 229 100 123 75
Lingwistyka stosowana 211 50 36 25
Logopedia 239 51 117 53
Matematyka 581 145 77 60
Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze

1068 452 370 282

Niemcoznawstwo 148 90 0 0
Oceanografia 243 165 66 62
Ochrona środowiska 216 121 77 62
Pedagogika 1466 216 538 225
Pedagogika specjalna 165 64 249 67
Politologia 224 120 130 110
Praca socjalna 149 32 0 0
Prawo 940 220 0 0
Przyroda 97 69 0 0
Psychologia 1213 134 0 0
Religioznawstwo 73 57 0 0
Rosjoznawstwo 158 65 0 0
Skandynawistyka 624 56 37 28
Slawistyka 103 55 0 0
Socjologia 329 140 199 100
Wiedza o teatrze 137 30 0 0
Zarządzanie 1205 352 608 335
Ogółem 20358 6064 5296 3316

6. Liczba kandydatów zgłoszonych i przyjętych na studia niestacjonarne w roku akademickim 2012/2013 

Kierunek Kandydaci na studia  
I st. i jsm

Przyjęci na studia  
I st. i jsm

Kandydaci na 
studia II st.

Przyjęci na 
studia II st.

Administracja 123 69 196 133
Dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna 64 40 53 38

Ekonomia 190 96 194 128
Filologia angielska 193 114 137 90

Filologia germańska 63 37 36 27
Filologia polska  51 27 29 23
Filologia rosyjska 56 30 - -
Finanse i rachunkowość 339 228 402 332
Gospodarka przestrzenna 95 41 - -
Historia sztuki 31 20 - -
Informatyka 107 69 - -
Informatyka i ekonometria 46 20 49 37
Lingwistyka stosowana 43 19 - -
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Międzynarodowe  stosunki 
gospodarcze 104 38 97 59

Ochrona środowiska - - 34 22
Pedagogika 237 114 314 169
Pedagogika specjalna 57 36 218 116
Praca socjalna 48 31 - -
Prawo 438 282 337 297
Psychologia 352 195 - -
Socjologia 39 19 31 21
Zarządzanie 276 134 361 251
Ogółem 2952 1659 2488 1743

2. Liczba studentów, uczestników studiów doktoranckich  
i podyplomowych

1. Liczba studentów Uniwersytetu Gdańskiego z podziałem na kierunki, formy i stopnie kształcenia

Nazwa kierunku studiów Stopień 
kształcenia

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Liczba studentów Liczba studentów

ogółem w tym 
na I roku ogółem w tym 

na I roku
Administracja l-3

m-2
619
345

245
188

276
512

72
159

Agrochemia l-3 29 16 - -
Archeologia l-3

m-2
211
45

113
27

-
-

-
-

Bioinformatyka l-3 102 67 - -
Biologia l-3

m-2
374
203

174
103

-
5

-
-

 Biotechnologia l-3
m-2

125
80

52
40

-
-

-
-

Chemia l-3
m-2

414
168

184
92

-
-

-
-

Dziennikarstwo i Komunikacja 
Społeczna 

l-3
m-2

126
116

53
56

97
79

38
39

Ekonomia l-3
m-2

753
434

300
219

277
316

99
159

Etnologia l-3 125 57 - -
Filologia l-3

m-2
1208
823

544
282

297
259

144
95

Filologia Polska l-3
m-2

370
184

119
81

51
49

27
49

Filozofia l-3
m-2

196
101

108
68

-
-

-
-

Finanse i rachunkowość l-3
m-2

494
354

179
172

506
750

208
329

Fizyka l-3
m-2

67
16

47
15

-
-

-
-

Fizyka medyczna l-3 93 61 - -
Geografia l-3

m-2
339
193

140
89

30
5

-
-

Geologia l-3 139 68 - -
Gospodarka przestrzenna l-3

m-2
230
130

76
70

65
-

34
-
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Historia l-3
m-2

258
130

101
68

26
21

-
21

Historia sztuki l-3
m-2

131
66

54
30

45
-

22
-

Informatyka l-3
m-2

319
152

132
80

138
-

81
-

Informatyka i ekonometria l-3
m-2

332
245

136
141

35
100

20
10

Krajoznawstwo i turystyka 
historyczna

l-3 137 47 - -

Kulturoznawstwo l-3
m-2

264
124

86
68

-
-

-
-

Logopedia l-3
m-2

161
119

50
53

-
-

-
-

Matematyka l-3
m-2

303
108

147
63

-
-

-
-

Niemcoznawstwo l-3 80 80 - -
Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze

l-3
m-2

972
502

436
237

117
166

34
76

Oceanografia l-3
m-2

310
142

140
61

-
-

-
-

Ochrona środowiska l-3
m-2

200
88

94
61

-
37

-
37

Pedagogika specjalna l-3
m-2

147
109

53
59

97
202

39
92

Pedagogika l-3
m-2

552
355

188
184

196
366

83
156

Politologia l-3
m-2

248
184

104
105

35
77

-
33

Praca socjalna l-3 68 25 72 27
Prawo m-3

m-5
-

1133
-

212
377

1225
377
270

Przyroda l-3 122 59 0 0
Psychologia m-5 501 106 681 172
Religioznawstwo l-3 80 54 - -
Rosjoznawstwo l-3 131 51 - -
Socjologia l-3

m-2
258
178

98
105

87
70

43
36

Wiedza o teatrze l-3 57 28 - -
Zarządzanie l-3

m-2
716
581

282
294

298
602

115
172

Łącznie 19769 8477 8644 3368

2. Liczba studentów Uniwersytetu Gdańskiego według wydziałów 

Wydział 
Liczba studentów studiów Uczestnicy 

studiów 
doktoranckich

Liczba słuchaczy 
studiów 

podyplomowychstacjonarnych niestacjonarnych

Biologii 699 5 76 78
Chemii 899 37 134 0
Ekonomiczny 2661 876 99 268
Filologiczny 3441 656 351 279
Historyczny 1263 92 110 51
Matematyki Fizyki i Informatyki 1160 138 46 17
Nauk Społecznych 3139 2059 116 545
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Oceanografii i Geografii 1483 100 96 65
Prawa i Administracji 2097 2390 80 202
Zarządzania 2722 2291 152 613
Biotechnologii 205 - 53 -
Ogółem 19769 8644 1313 2118
cudzoziemcy 244 27 25 5
Ogółem 
(w tym cudzoziemcy) 20013 8671 1338 2123

Liczba studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 28 684
Liczba studentów  studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, studiów podyplomowych i doktoranckich: 32 145

3. Liczba studentów Uniwersytetu Gdańskiego według wydziałów w latach 2010-2013 

Wydział Rok Stacjonarne Niestacjonarne Podyplomowe Doktoranckie
Biologii 2009 526 72 - 109

2010 572 51 30 93
2011 621 17 86 65
2012 699 5 76 78

Chemii 2009 789 - 52 123
2010 877 - 54 120
2011 836 - 18 129
2012 899 37 134 -

Ekonomiczny 2009 2205 1349 328 160
2010 2387 1131 398 155
2011 2485 1106 280 142
2012 2661 876 99 268

Filologiczny 2009 3300 700 223 242
2010 3369 654 288 289
2011 3589 698 265 315
2012 3441 656 351 279

Historyczny 2009 756 205 68 98
2010 928 151 58 93
2011 1021 96 55 108
2012 1263 92 110 51

Matematyki, Fizyki  
i Informatyki

2009 889 126 47 38
2010 904 133 40 38
2011 1058 124 20 39
2012 1160 138 46 17

Nauk Społecznych 2009 3086 1971 413 124
2010 3277 2135 284 147
2011 3149 2132 536 110
2012 3139 2059 116 545

Oceanografii  
i Geografii

2009 1281 155 - 65
2010 1431 190 - 85
2011 1517 147 28 101
2012 1483 100 96 65

Prawa  
i Administracji

2009 2364 3413 123 81
2010 2260 2969 301 73
2011 2163 2613 200 95
2012 2097 2390 80 202
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Zarządzania 2009 2646 2472 1104 151
2010 2860 2526 890 133
2011 2783 2424 900 126
2012 2722 2291 613 152

Biotechnologii 2009 207 - - -
2010 207 - - 25
2011 205 - - 37
2012 205 - 53 -
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4. Udział procentowy studentów studiów stacjonarnych w ogólnej liczbie studentów

Liczba studentów studiów stacjonarnych Liczba studentów ogółem %  1 : 2
1 2 3

20013 32145 62,26%

5. Liczba studentów Uniwersytetu Gdańskiego przypadająca na pracowników

Wydział Liczba 
studentów

Liczba 
nauczycieli 

akademickich

Studenci/ 
nauczyciel 
akademicki

Liczba 
pracowników 
niebędących 

nauczycielami 
akademickimi

Studenci/ 
pracownik 
niebędący 

nauczycielem 
akademickim

Biologii 704 114 6,1 65 10,8
Chemii 936 94 9,9 54 17,3
Ekonomiczny 3537 135 26,2 31 114,0
Filologiczny 4097 308 13,3 36 113,8
Historyczny 1355 81 16,7 12 112,9
Matematyki Fizyki  
i Informatyki 1298 118 11 42 30,9

Nauk Społecznych 5198 269 19,3 53 98,0
Oceanografii 
i Geografii 1583 116 13,6 87 18,1

Prawa 
i Administracji 4487 126 35,6 35 128,2

Zarządzania 5013 153 32,7 36 139,2
Biotechnologii 205 33 6,2 26 7,8
Ogółem (wydziały  
+ BUG, SJO, SWFiS) 28413 (1547+119) 

1666 20,0 (477+207)  
684 41,5

6. Powierzchnia przypadająca na 1 studenta Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Powierzchnia  obiektów 
 w m2 Liczba studentów Powierzchnia obiektów  

/student
Biologii 14318,5 704 20,34
Chemii 23766,7 936 25,39
Ekonomiczny 9693,5 3537 2,74
Filologiczny 9523,5 4097 2,32
Historyczny 6449,1 1355 4,76
Matematyki Fizyki i 
Informatyki 8712,8 1298 6,71

Nauk Społecznych 14400,0 5198 2,77
Oceanografii 
i Geografii 15534,1 1583 9,81

Prawa 
i Administracji 18432,1 4487 4,11

Zarządzania 8526,5 5013 1,70
Biotechnologii 7461,0 205 36,40
Ogółem 136817,7 28413 4,82
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3. Akredytacja
1. Kierunki posiadające akredytację programową PKA w 2012 roku

Wydział Kierunek Stopień Data 
uzyskania Ocena

Biologii Biologia studia I i II stopnia 23.09.2010 pozytywna
Chemii Chemia studia I i II stopnia 23.10.2008 pozytywna

Ochrona środowiska studia I stopnia 08.10.2009 pozytywna
Ekonomiczny Ekonomia studia I i II stopnia 

oraz jsm 20.10.2011 pozytywna

Filologiczny Filologia polska studia I i II stopnia 
oraz jsm 02.07.2009 pozytywna

Filologia w zakresie filologii angielskiej studia I i II stopnia 02.07.2009 pozytywna
Filologia w zakresie nauczania języka 
angielskiego studia I stopnia 02.07.2009 pozytywna

Filologia w zakresie filologii germańskiej studia I i II stopnia 02.07.2009 pozytywna
Filologia w zakresie nauczania języka 
niemieckiego studia I stopnia 02.07.2009 pozytywna

Filologia w zakresie amerykanistyki studia I i II stopnia 02.07.2009 pozytywna
Filologia w zakresie filologii klasycznej studia I i II stopnia 02.07.2009 pozytywna
Filologia w zakresie filologii romańskiej studia I i II stopnia 02.07.2009 pozytywna
Filologia w zakresie filologii rosyjskiej studia I i II stopnia 02.07.2009 pozytywna
Filologia w zakresie filologii slawistyki studia I i II stopnia 02.07.2009 pozytywna
Filologia w zakresie skandynawistyki studia I i II stopnia 02.07.2009 pozytywna

Historyczny Archeologia studia I i II stopnia 02.07.2009 pozytywna
Historia studia I i II stopnia 06.09.2007 pozytywna
Historia sztuki studia I i II stopnia 08.07.2010 pozytywna

Matematyki Fizyki 
i Informatyki

Fizyka studia I i II stopnia 13.11.2008 pozytywna
Informatyka studia I i II stopnia 02.07.2009 pozytywna
Matematyka studia I i II stopnia 09.03.2008 pozytywna

Nauk Społecznych Filozofia studia I i II stopnia 24.06.2010 pozytywna
Pedagogika studia I i II stopnia 25.02.2010 pozytywna
Politologia studia I i II stopnia 23.04.2009 pozytywna
Psychologia jsm 11.02.2010 pozytywna
Socjologia studia I i II stopnia 24.06.2010 pozytywna

Oceanografii 
i Geografii

Geografia studia I i II stopnia 08.10.2009 pozytywna

Ochrona środowiska studia II stopnia 
i jsm 08.10.2008 pozytywna

Oceanografia studia I i II stopnia 18.11.2008 wyróżniająca
Prawa 
i Administracji Administracja jsm 18.11.2004 pozytywna

Zarządzania Finanse i rachunkowość studia I i II stopnia 21.10.2010 pozytywna
Informatyka i ekonometria studia I i II stopnia 13.12.2007 pozytywna
Zarządzanie studia I i II stopnia 21.10.2010 pozytywna

Biotechnologii Biotechnologia studia I i II stopnia 24.11.2011 wyróżniająca



4. Studenckie sprawy socjalne
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, studenci 
otrzymywali niżej wymienione rodzaje świadczeń:
1. stypendia socjalne,
2. stypendia socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie,
3. stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
4. stypendia Rektora dla najlepszych studentów,
5. stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce lub sporcie,
6. stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia,
7. zapomogi.
Niezależnie od ww. form pomocy, studenci otrzymywali stypendia fundowane przez Prezydentów Miast Gdańska, Gdyni i So-
potu.

1. BUdżeT fUndUsZU POmOCY mATeRIALneJ dLA sTUdenTów I dOKTORAnTów w 2012 ROKU

DOCHODY (w tyś. zł)
Saldo 2011 r. 4 536,2
Dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 25 498,0
Wpływy z domów studenckich 8 312,8
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 516,6
Razem 38 863,6

ZREALIZOWANE WYDATKI (w tyś. zł)
Stypendia i zapomogi dla studentów i doktorantów 22 024,1
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 516,6
Koszty utrzymania domów studenckich 8 350,5
Remonty i modernizacja domów studenckich 1 431,9   
Koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem 
stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów 50,3

Razem 32 373,4
Rezerwa 6 490,2

 
2. sTYPendIA I Inne śwIAdCZenIA fInAnsOwe
Zestawienie wypłaconych stypendiów i innych świadczeń dla studentów

Nazwa 
świadczenia

I  -  VII 2012 X  -  XII 2012
Średnia liczba 

świadczeniobiorców 
w miesiącu

Kwota (w tyś. zł)
Średnia liczba 

świadczeniobiorców 
w miesiącu

Kwota (w tyś. zł)

Stypendia socjalne 2221 4 398,9 2082 3 063,6
Stypendium socjalne 
w zwiększonej wysokości 
z tytułu zamieszkania 
w DS. lub innym obiekcie

1028 2 741,6 1011 1 756,5

Stypendia specjalne dla 
osób niepełnosprawnych 580 680,1 550 483,6

Stypendia Rektora dla 
najlepszych studentów 2542 4 090,1 2537 2 956,0

Zapomogi 43 298,6 50 103,0
Stypendia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego za 
wyniki w nauce/wybitne 
osiągnięcia

29 263,9 10 140,0
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Stypendia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego za 
wyniki w sporcie

1 9,1 - -

Stypendia                              
Marszałka woj. 
Pomorskiego

16 28,8 13 11,7

Stypendia                               
Prezydenta Miasta 
Gdańska

3 14,7 Styp. nauk. - 1
Jednorazowo - 2

1,8 
20,0

Studenci obcokrajowcy 
Styp. RP

I-VI    35
VII-IX   9

192,4
14,8 44 118,8

Zestawienie wypłaconych stypendiów i innych świadczeń dla doktorantów

Nazwa świadczenia

I  -  VII 2012 X  -  XII 2012
Średnia liczba 

świadczeniobiorców 
w miesiącu

Kwota
(w tyś. zł)

Średnia liczba 
świadczeniobiorców 

w miesiącu

Kwota
(w tyś. zł)

Stypendia socjalne 70 224,7 76 116,8
Stypendium socjalne 
w zwiększonej wysokości 
z tytułu zamieszkania w DS. 
lub innym obiekcie

4 17,3 8 19,1

Stypendia specjalne dla 
osób niepełnosprawnych 28 66,8 27 27,2

Stypendia Rektora dla 
najlepszych studentów 170 487,8 217 433,1

Zapomogi 5 24,6 14 34,7
Stypendia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego za 
wybitne osiągnięcia

- - 4 88,0

Doktoranci obcokrajowcy 
Stypendyści RP

I-VI    4
IX       1

16,2
1,4 4 16,2

3. sTUdenCI OBCOKRAJOwCY
Studenci obcokrajowcy w UG w roku 2012

Studenci 
Obcokrajowcy

I – VII 2012
Ogółem Stypendyści 

Rządu Polskiego
Za 

odpłatnością 
Bez odpłatności 

i świadczeń

Represjonowani 
Białorusini* 

(stypendyści programu 
im. K. Kalinowskiego)

Studenci studiów 
I stopnia (studia 
stacjonarne)

158 18 85 41 14

Studenci studiów mgr 
(studia stacjonarne) 15 4 1 10 0

Studenci studiów II 
stopnia - MSU 57 12 15 22 8

Ogółem 230 34 101 73 22
* Wszyscy represjonowani Białorusini są stypendystami programu im. Konstantego Kalinowskiego pod patronatem Prezesa 

Rady Ministrów RP
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Studenci Obcokrajowcy
X - XII 2012 Ogółem

Stypendyści 
Rządu 

Polskiego

Za 
odpłatnością 

Bez odpłatności 
i świadczeń

Represjonowani 
Białorusini* 

(stypendyści programu 
im. K. Kalinowskiego)

Studenci studiów 
I stopnia (studia 
stacjonarne)

153 21 64 61 7

Studenci studiów mgr 
(studia stacjonarne) 17 7 4 6 -

Studenci studiów II 
stopnia -MSU 71 14 27 24 6

Ogółem 241 42 95 91 13
* Wszyscy represjonowani Białorusini są stypendystami programu im. Konstantego Kalinowskiego pod patronatem 

Prezesa Rady Ministrów RP
Stypendyści RP otrzymywali stypendia rządowe z przeznaczeniem na opłacenie pełnych kosztów zakwaterowania, 
wyżywienia i utrzymania w wysokości:
- studenci 900 zł miesięcznie,
- doktoranci 1350 zł miesięcznie,
- stypendyści programu im. K. Kalinowskiego - 1240 zł miesięcznie.

4. ZAKwATeROwAnIe
W 2012 r. Uniwersytet Gdański dysponował 2024 miejscami w domach studenckich oraz 32 miejscami noclegowymi 
w  Studenckiej Bazie Socjalnej w Helu.

Zakwaterowanie studentów UG w domach studenckich:
- studenci studiów stacjonarnych        I – VI   1607 osób       X – XII   1608 osób
- studenci obcokrajowcy        I – VI     173 osób            X – XII     188 osób

Odpłatność za 1 miejsce w zależności od domu studenckiego dla studenta UG wynosiła:
DS 2 DS 3, 4 DS 6 DS 9 DS 8 DS 5, 7, 10 DS 11

I - VI 2012 300,00 zł 320,00 zł 390,00 zł 370,00 zł 370,00 zł 390,00 zł 370,00 zł
X - XII 2012 310,00 zł 325,00 zł 400,00 zł 375,00 zł 375,00 do 395,00 395,00 do 415,00 370,00 zł

Akcja Lato 
W okresie od lipca do września 2012 r., domy studenckie prowadziły działalność hotelową w ramach corocznej Akcji 
Lato, z której wpływy wynosiły 1 567,3 tys. zł W ciągu całego roku dodatkowe wpływy z domów studenckich wyniosły 
2 266,0 tys. zł.

Remonty i modernizacje
W roku 2012 na remonty i modernizacje zaplanowano kwotę 5 776,1 tys. zł. Realizacja dotyczyła zarówno robót roz-
poczętych w 2011 r. jak i nowoplanowanych. W 2012 r. zakończony został kapitalny remont Domu Studenckiego nr 10, 
którego koszt pokryty z FPMSiD wyniósł 2 610,2 tys. zł. Pozostałe remonty dotyczyły między innymi: naprawy dróg,  in-
stalacji zewnętrznej i wewnętrznej, wymiany okien, malowania pokoi, klatek schodowych i korytarzy. Łącznie wydatki 
na remonty i modernizacje w roku 2012 wynosiły 3 105,5 tys. zł. Również w 2012 r. została podjęta decyzja o rozpoczę-
ciu w 2013 r. kapitalnego remontu w Domu Studenckim nr 11. 

5. sPRAwY dYsCYPLInARne sTUdenTów
Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu Gdańskiego ds. Studentów w 2012 roku wszczęła 17 spraw dyscyplinarnych, 
zakończyła  8 spraw wymierzeniem kar dyscyplinarnych:
 - 1 kara  „upomnienia”,
 - 1 kara  „nagany z ostrzeżeniem”,
 - 3 kary  „ nagany”,
 - 1 sprawa została „umorzona”,
 - 2 osoby zostały „zawieszone” w tym: 

1  w prawie do składania egzaminu poprawkowych na okres 1 roku, 
1  w prawie do zdawania egzaminu dyplomowego na okres 5 miesięcy.
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6. sPRAwY ZdROwOTne sTUdenTów
W związku z wykonywaniem ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w 2012 r. Dział Studenckich Spraw Socjalnych 
zgłaszał do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego średnio miesięcznie - 296 uprawnionych studentów i odprowadził z 
tego tytułu należną składkę na łączną kwotę 166.093,20 zł.

5. Parlament Studentów UG
Praca Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego zaplanowana jest według roku akademickiego, zgodnie z kalenda-
rzem wyborczym samorządów studenckich na poszczególnych wydziałach. Kadencja trwa 2 lata. Zadaniem organu wykonaw-
czego samorządu studentów jest reprezentowanie interesów wszystkich studentów UG wobec władz Uczelni.

I. Do zadań Parlamentu Studentów należy udział w pracach w komisjach senackich i uczelnianych, z których najważniejszą 
dla studentów jest Odwoławcza Komisja Stypendialna, która zajmuje się m.in. podziałem stypendiów socjalnych oraz miejsc 
w domach studenckich. Komisja ds. Kół Naukowych co kwartał przydziela poszczególnym kołom naukowym środki na projek-
ty. Na Uniwersytecie Gdańskim zarejestrowanych jest obecnie ok. 200 kół naukowych i artystycznych, z czego ok. 80-90 dzia-
ła aktywnie, często włączając się we współpracę z innymi kołami, jak również z poszczególnymi samorządami wydziałowymi.
Parlament Studentów ma również wpływ na wybór firmy ubezpieczającej uczelnię na dany rok akademicki (za rok 2012 –In-
terRisk S.A.).W marcu PS UG wziął udział w Targach  Akademia 2012, prowadząc stoisko – punkt informacyjny nt. struktury i 
działalności samorządu uczelnianego oraz biorąc udział w panelu dyskusyjnym.

II. Tradycyjnie zorganizowano Dni Kultury Studenckiej Neptunalia 2012, największą studencką imprezę kulturalną. Neptuna-
lia 2012 zorganizowane zostały w dniach 21-26.05.2012r. W organizację włączyły się koła naukowe i kluby studenckie, które 
dołączyły własną ofertę imprez (np. codziennie koncerty młodych trójmiejskich zespołów, konkursy),  jak również poszcze-
gólne wydziały, a także indywidualni studenci. Kilka scen muzycznych, znane gwiazdy muzyki rockowej podczas finałowych 
dwudniowych koncertów, przeciętnie kilka tysięcy uczestników dziennie. Odbyły się m.in.: Chemiliada, czyli piknik juwena-
liowy zorganizowany przez samorząd Wydziału Chemii, podczas którego odbywały się imprezy sportowe i koncerty; występy 
gwiazd polskiego rocka, tradycyjnie już kino pod gwiazdami, Dzień Sportu, czyli całodzienne współzawodnictwo grup studen-
tów w przeróżnych dyscyplinach sportowych; wycieczka koleją wąskotorową po Żuławach zorganizowana przez Koło Geogra-
fów. Imprezy sportowe zostały zorganizowane wspólnie z Akademickim Zespołem Sportowym UG. Wszystkie wydarzenia cie-
szyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

III. Parlament Studentów tradycyjnie już wspiera działalność studentów naszej Uczelni zarówno indywidualnych, jak i zrze-
szonych w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Dofinansował m.in. wiele publikacji i konferencji organizowanych 
przez poszczególne koła na naszej Uczelni, m.in. coroczną konferencję KN Psychologów Anima, wspólne przedsięwzięcie kół 
naukowych slawistyki czyli Festiwal Slawistyki, wystawy fotograficzne, wyjazdy referentów na sesje w Polsce i zagranicę (wy-
jazdy na praktyki i konferencje naukowe poszczególnych kół), Seminarium Studenckich Kół Naukowych (co roku w innym mie-
ście), w której cyklicznie biorą udział członkowie kół UG, kolejny już wyjazd finalistów konkursu SIFE z Koła Naukowego Stra-
teg, tym razem do Waszyngtonu, badania etnograficzne członków KN Mozaika w Ekwadorze. PSUG wsparł również takie ini-
cjatywy, jak m.in. Dni Kariery, Wampiriada, Uczelniadę KN Audytor czy Mosty Ekonomiczne. Do cyklicznych już wydawnictw 
studenckich wspieranych przez PSUG takich jak Disputatio (wydawane przez KN Rhetoricus) można też zaliczyć profesjonal-
nie wydawany dwumiesięcznik KN Etnologów „Tam Tam” z Wydziału Historycznego.

IV. Obóz adaptacyjny dla nowoprzyjętych studentów trójmiejskich uczelni w Borzechowie (wrzesień 2012r.) Uczestniczyło 
w nim ponad 100 osób. Głównymi atrakcjami były spotkania z władzami Uczelni oraz szkolenia, konkursy, a także wycieczki 
do pobliskich muzeów i parków krajobrazowych. Uczestnicy rozegrali mecze paintballowe, spłynęli kajakami oraz brali czyn-
ny udział w imprezach integracyjnych. Współorganizatorem obozu była Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów UG.

V. Działalność na forum ogólnopolskim – członkowie PSUG wyjeżdżali na konferencje i komisje Parlamentu Studentów Rze-
czypospolitej, współpracowali także z innymi uczelniami przy organizacji imprez i konferencji. Nasz przedstawiciel uczestni-
czył w pracach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

VI. Organizacja wydziałowych imprez integracyjnych oraz otrzęsin dla każdego Wydziału.



pracownicy

• Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w osobach •
• Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich w etatach •

• Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich według tytułów i stopni naukowych •
• Stan zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi •
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1. stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w osobach

Wydziały, 
jednostki poza 

i międzywydziałowe
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Biologii 11 2 19 - 7 57 7 11 - - - 114
Chemii 17 - 19 - - 47 2 9 - - - 94
Ekonomiczny 17 - 24 - 1 50 28 15 - - - 135
Filologiczny 15 1 61 1 7 137 22 49 7 8 - 308
Historyczny 11 - 26 - 3 37 - 3 1 - - 81
Matematyki, Fizyki 
i Informatyki 15 3 22 1 3 47 7 20 - - - 118

Nauk Społecznych 16 1 47 - 2 152 26 21 4 - - 269
Oceanografii i Geografii 8 - 29 2 1 47 16 13 - - - 116
Prawa i Administracji 7 - 24 1 4 52 32 6 - - - 126
Zarządzania 13 2 22 - 81 21 14 - - - 153
Biotechnologii UG i GUMed 9 - 3 - 3 17 1 - - - - 33
Biblioteka UG - - - - - - - - - - 4 4
Studium Języków Obcych - - - - - - - 52 21 16 - 89
Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu - - - - - - - 19 5 2 - 26

Ogółem 139 9 296 5 31 724 162 232 38 26 4 1666

2. stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w etatach

Wydziały, 
jednostki poza 

i międzywydziałowe

Pr
of

es
or

 zw
yc

za
jn

y

Pr
of

es
or

 n
ad

zw
yc

za
jn

y 
z t

yt
uł

em
 p

ro
f.

Pr
of

es
or

 n
ad

zw
yc

za
jn

y

Pr
of

es
or

 w
izy

tu
ją

cy

Ad
iu

nk
t z

e 
st

op
ni

em
 d

r h
ab

.

Ad
iu

nk
t z

e 
st

op
ni

em
 d

r

As
ys

te
nt

St
ar

sz
y 

w
yk

ła
do

w
ca

W
yk

ła
do

w
ca

Le
kt

or
/I

ns
tr

uk
to

r

Ku
st

os
z d

yp
lo

m
ow

an
y

O
gó

łe
m

Biologii 10,5 2 18,5 - 7 56 7 11 - - - 112
Chemii 17 - 19 - - 47 2 9 - - - 94
Ekonomiczny 17 - 24 - 1 50 28 14,5 - - - 134,5
Filologiczny 15 1 60 1 7 137 22 49 7 8 - 307
Historyczny 11 - 26 - 3 37 - 3 1 - - 81
Matematyki, Fizyki 
i Informatyki 15 2,5 22 0,17 3 46,5 6 19,08 - - - 114,25

Nauk Społecznych 16 1 47 - 2 152 26 21 1 - - 266
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Oceanografii i Geografii 8 - 29 1,25 1 47 16 13 - - - 115,25
Prawa i Administracji 7 - 24 0,25 4 51 31,5 5,5 - - - 123,25
Zarządzania 12,5 1,33 20,83 - - 80,5 21 13,5 - - - 149,66
Biotechnologii UG i GUMed 9 - 3 - 3 17 1 - - - - 33
Biblioteka UG - - - - - - - - - - 4 4
Studium Języków Obcych - - - - - - - 52 21 16 - 89
Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu - - - - - - - 19 5 2 - 26

Ogółem 138 7,83 293,33 2,67 31 721 160,5 229,58 35 26 4 1648,91

3. stan zatrudnienia nauczycieli akademickich według stopni i tytułów naukowych w osobach

Wydziały jednostki  
poza i międzywydziałowe Tytuł profesora Stopień doktora 

habilitowanego Stopień doktora Tytuł zawodowy 
magistra

Biologii 13 26 69 6
Chemii 17 19 56 2
Ekonomiczny 17 25 69 24
Filologiczny 16 68 164 60
Historyczny 11 29 40 1
Matematyki, Fizyki i 
Informatyki 19 25 67 7

Nauk Społecznych 17 49 176 27
Oceanografii i Geografii 8 30 62 16
Prawa i Administracji 7 28 61 30
Zarządzania 15 22 96 20
Biotechnologii 9 6 18
Biblioteka UG - - 1 3
Studium Języków Obcych - - 1 88
Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu - - 3 23

Ogółem 149 327 883 307

4. stan zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Jednostki

Administracja 
centralna

Administracja 
wydziałowa

Pracownicy 
techniczni

Służba 
biblioteczna Obsługa Ogółem

osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty

WB - - 10 9,35 55 48,85 - - - - 65 58,2
WCh - - 9 8,5 45 42,63 - - - - 54 51,13
WE - - 20 18,7 11 11 - - - - 31 29,7
WF - - 26 25,5 10 10 - - - - 36 35,5
WH - - 10 10 2 2 - - - - 12 12
WMFiI - - 13 11,75 29 27,25 - - - - 42 39
WNS - - 32 31 19 17,75 2 1,5 - - 53 50,25
WOiG - - 15 15 72 64,45 - - - - 87 79,45
WPiA - - 28 28 7 6,5 - - - - 35 34,5
WZ - - 20 19,5 16 15,75 - - - - 36 35,25
MWB - - 7 6,5 19 17,13 - - - - 26 23,63
BUG - - 5 5 9 8,5 178 175,5 - - 192 189
SJO - - 5 5 1 1 - - - - 6 6
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SWFiS - - 6 4,8 3 3 - - - - 9 7,8
POMCERT - - 15 13,25 - - - - 15 13,25
Wydawnictwo - - - - 9 9 - - - - 9 9
Centrum 
Herdera - - 4 3 - - - - - - 4 3

Ośrodek 
Współpracy 
Regionalnej 
UG

- - 1 0,2 - - - - - - 1 0,2

GUTW - - 1 1 - - - - - - 1 1
Administracja 
Centralna 357 347,025 - - - - - - 417 414 774 761,025

Ogółem 357 347,025 227 216,05 307 284,81 180 177 427 423,5 1488 1438,885



NAUKA I DYDAKTYKA

• Działalność naukowo-badawcza •
• Współpraca z zagranicą •

• Biblioteka i Wydawnictwo •
• Studium Języków Obcych • 

• Studium Wychowania Fizycznego i Sportu •
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1. Działalność naukowo-badawcza
sTOPnIe I TYTUŁY nAUKOwe

W roku 2012 Prezydent RP nadał tytuły profesorskie 6 osobom zatrudnionym w UG, jednostki UG nadały stopień doktora 
habilitowanego 52 osobom, w tym 38 pracownikom UG i 14 osobom niezatrudnionym w UG a 8 pracowników UG uzyskało 
stopień doktora habilitowanego w innych uczelniach, stopień doktora w UG uzyskały 142 osoby, w tym 30 pracowników 
UG oraz 112 osób niezatrudnionych w UG a 3 pracowników UG uzyskało stopień doktora w innych uczelniach.

WYDZIAŁ
TYTUŁ 

PROFESORA    HABILITACJE        DOKTORATY

A A B C A B C
Biologii - 8 2 1 - 9 -
Chemii - 5 - - 2 9 -
Ekonomiczny - 2 1 - 1 9 -
Filologiczny 2 5 3 - 6 28 -
Historyczny - 2 - 2 - 7 -
Matematyki, Fizyki i Informatyki 3 2 1 1 - 3 -
Nauk Społecznych 1 7 3 2 7 10 3
Oceanografii i Geografii - 1 - 2 4 11 -
Prawa i Administracji - 6 1 - 4 7 -
Zarządzania - - 2 - 5 14 -
Biotechnologii UG i GUMed - - 1 - 1 5 -

Ogółem 6
38 14 8 30 112 3
RAZem  A+B 52 RAZem A+B 142

A - pracownicy zatrudnieni w UG
B - osoby niezatrudnione w UG
C - proacownicy UG, którzy uzyskali stopień naukowy w innej uczelni

PUBLIKACJe
Pracownicy nauki zakończyli 7 471 opracowań naukowych, w tym:
1. jako publikacje samoistne wydawniczo: 189 książek
2. jako publikacje niesamoistne wydawniczo: 1 134 rozdziały w książkach, 1 097 artykułów w czasopismach krajowych, 

645 artykułów w czasopismach międzynarodowych, 1 550 referatów na konferencjach, 1 738 recenzji, 724 hasła
3. prace redakcyjne, edytorskie, tłumaczenia, ilustracje: 369 pozycji.
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WB 112 462 6 - 1 30 50 154 99 - 117 5

WCh 94 1 003 3 - 3 29 17 134 84 6 717 10

WE 134,5 784 14 - - 104 211 30 232 - 66 127
WF 307 955 35 - - 278 80 20 320 164 37 21
WH 81 691 35 - - 121 75 9 121 304 18 8
WMFI 114,25 303 7 - 1 3 14 148 82 - 46 2
WNS 266 1 321 42 13 - 259 242 52 304 6 264 139

WOiG 115,25 602 12 2 1 79 78 41 243 4 121 21

WPiA 123,25 640 22 - - 154 157 14 5 240 25 23
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WZ 149,66 630 13 - - 76 162 11 52 - 303 13
MWB 33 87 - 1 2 1 11 32 8 - 24 -
Ogółem 1 529,91 7 471 189 16 9 1 134 1 097 645 1 550 724 1 738 369

Publikacje za rok 2012 zarejestrowane w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
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WB 222 2 1 26 3 59 102 1 18 7 1 1 1

WCh 466 - - 28 10 21 131 26 235 - 1 3 11

WE 79 5 - 43 1 21 5 - - - 1 2 1
WF 553 22 1 260 22 122 14 2 4 4 30 37 35
WH 342 20 - 105 7 75 2 - - 28 23 24 58
WMFI 45 3 2 1 2 4 20 1 12 - - - -
WNS 222 5 - 106 11 56 11 - 1 - 10 14 8

WOiG 229 9 - 107 15 41 27 4 13 - - 10 3

WPiA 587 16 - 128 4 143 10 - 1 218 15 14 38
WZ 177 8 - 52 - 100 8 - - - - 9 -
MWB 46 - - - 1 11 34 - - - - - -
Ogółem 2968 90 4 856 76 653 364 34 284 257 81 114 155

Artykuły w czasopismach za rok 2012:  ogółem, z Impact Factor oraz z punktacją MNiSW
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WB 59 16 14.428 56 428 102 86 176.880 85 2300
WCh 21 5 3.849 10 114 131 122 332.421 127 3612
WE 21 - - 19 94 5 1 0.039 1 10
WF 122 - - 58 413 14 2 0.389 3 44
WH 75 - - 35 242 2 - - 1 5
WMFI 4 1 0.541 4 32 20 19 31.565 19 515
WNS 56 - - 35 198 11 5 6.254 6 103
WOiG 41 14 7.600 32 315 27 19 41.423 20 592
WPiA 143 - - 106 505 10 - - - -
WZ 100 - - 94 569 8 1 1.674 2 38
MWB 11 9 9.572 11 150 34 34 113.515 33 1005
Ogółem 653 45 35.990 460 3060 364 289 704.160 297 8224

sTYPendIA I  URLOPY nAUKOwe
Udzielono 106 stypendiów naukowych, w tym 19 doktorskich, 87 habilitacyjnych oraz 84 urlopy naukowe, w tym 7 
doktorskich, 50 habilitacyjnych i 27 rocznych urlopów dla samodzielnych pracowników naukowych.



dOTACJA dLA mŁOdYCH nAUKOwCów I UCZesTnIKów sTUdIów dOKTORAnCKICH w RAmACH śROdKów 
nA dZIAŁALnOśĆ sTATUTOwĄ

Na podstawie konkursów projektów badań naukowych przeprowadzonych na poszczególnych wydziałach, zakwalifikowano 
do realizacji ogółem 382 projekty. 

      
dZIAŁALnOśĆ sTATUTOwA   

W ramach działalności statutowej w 2012 roku realizowano 1044 tematy. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z 
realizacji działalności statutowej zostanie przedstawione w MNiSW jednocześnie ze złożeniem wniosków o dofinansowanie 
tej działalności w roku 2014. 

 
IndYwIdUALne PROJeKTY BAdAwCZe  

W roku 2012 realizowano 212 projektów badawczych finansowanych przez NCN i NCBiR oraz 26 programów i 
przedsięwzięć ogłaszanych przez Ministra.  

PATenTY
W roku 2012 dokonano 5 zgłoszeń patentowych według następującego wyszczególnienia: 
1. typ zgłoszenia: wynalazek

rodzaj zgłoszenia: podanie o udzielenie patentu
data zgłoszenia: 16-02-2012
nr urzędowy zgłoszenia: P-398028
nr kancelaryjny: J-14876
nr projektu wynalazczego UG: 03/2011
tytuł zgłoszenia: „fotobioreaktor do hodowli fotoautotroficznych mikroorganizmów wyposażony w system 

optymalizacji kąta padania promieni słonecznych”
główny autor wynalazku: dr Szymon Talbierz + Zespół
wydział/instytut: Wydział Oceanografii i Geografii UG

2. typ zgłoszenia: wynalazek
rodzaj zgłoszenia: podanie o udzielenie patentu
data zgłoszenia: 20-08-2012
nr urzędowy zgłoszenia: P-400441
nr kancelaryjny: J-15291
nr projektu wynalazczego UG: 02/2012
tytuł zgłoszenia: „sposób otrzymywania długo życiowego luminoforu emitującego światło widzialne  i długo 

życiowy luminofor otrzymany tym sposobem” 
główny autor wynalazku: prof. dr hab. Marek Grinberg + Zespół
wydział/instytut: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

3. typ zgłoszenia: wynalazek
rodzaj zgłoszenia: podanie o udzielenie patentu
data zgłoszenia: 20-08-2012
nr urzędowy zgłoszenia: P-400442
nr kancelaryjny: J-15316
nr projektu wynalazczego UG: 01/2012
tytuł zgłoszenia: „sposób wizualnego wykrywania i diagnostyki enterokrwotocznych escherichia coli ( eHeC )” 
główny autor wynalazku: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn + Zespół
wydział/instytut: Wydział Biologii

4. typ zgłoszenia: wynalazek
rodzaj zgłoszenia: podanie o udzielenie patentu
data zgłoszenia: 16-07-2012
nr urzędowy zgłoszenia: P-399003
nr kancelaryjny: J-15337
nr projektu wynalazczego UG: 03/2012
tytuł zgłoszenia: „Sposób przygotowywania immunoczujnika oraz jego zastosowanie do wykrywania wirusa 

grypy” 
główny autor wynalazku: prof. dr hab. Bogusław Szewczyk + Zespół
wydział/instytut: Wydział Biotechnologii UG

5. typ zgłoszenia: wynalazek
rodzaj zgłoszenia: podanie o udzielenie patentu
data zgłoszenia: 15-10-2012
nr urzędowy zgłoszenia: P-401217
nr kancelaryjny: J-15342
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nr projektu wynalazczego UG: 04/2012
tytuł zgłoszenia: „Hydrożelowe nanokompozyty 

poliuretanowe” 
główny autor wynalazku: dr Justyna Strankowska + Zespół
wydział/instytut: Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Uzyskane udzielenia patentowe w roku 2012 (patenty, wzory 
użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów)
1. typ zgłoszenia: wynalazek

rodzaj udzielenia: udzielenie patentu pełnego głównego 
niezależnego na wynalazek 
data zgłoszenia: 12-11-2009
data udzielenia: 25-04-2012
nr urzędowy zgłoszenia: P-389544
nr patentu: PL 212573
nr kancelaryjny: J-14187
nr projektu wynalazczego UG: 02/2009
tytuł opatentowanego wynalazku: „Sposób otrzymywania 

1,4 - anhydro - 2deoksy - 3- 0 - hydroksylo fosforylo - 5 
- pirydynu - d - rybitolu” 

główny autor wynalazku: prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski 
+ Zespół
wydział/instytut: Wydział Chemii UG

2. typ zgłoszenia: wynalazek
rodzaj udzielenia: udzielenie patentu pełnego głównego 
niezależnego na wynalazek
data zgłoszenia: 17-08-2007
data udzielenia: 15-02-2012
nr urzędowy zgłoszenia: P-383161
nr patentu: PL 211949
nr kancelaryjny: J-12194
nr projektu wynalazczego UG: 03/2007
tytuł opatentowanego wynalazku: „n,n - dialkidowe 

pochodne 2 - amino - 2 - deoksy - d glukilo - 6 - 
fosforanu o właściwościach przeciwgrzybowych i 
sposób ich otrzymywania” 

główny autor wynalazku: prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski 
+ Zespół
wydział/instytut: Wydział Chemii UG

3. typ zgłoszenia: wynalazek
rodzaj udzielenia: udzielenie patentu pełnego głównego 

niezależnego na wynalazek
data zgłoszenia: 17-08-2007
data udzielenia: 15-02-2012
nr urzędowy zgłoszenia: P-383162
nr patentu: PL 211948
nr kancelaryjny: J-12136
nr projektu wynalazczego UG: 02/2007
tytuł opatentowanego wynalazku: „n,n - alkidowe 

pochodne 3 - amino - 2 - deoksy - d glukilo - 6 - 
fosforanu o właściwościach przeciwgrzybowych i 
sposób ich otrzymywania” 

główny autor wynalazku: prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski 
+ Zespół
wydział/instytut: Wydział Chemii UG

4. typ zgłoszenia: znak towarowy
rodzaj udzielenia: udzielenie prawa ochronnego na znak 

towarowy słowno - graficzny UNIWERSYTET GDAŃSKI
data zgłoszenia: 06-10-2010
data udzielenia: 16-04-2012
nr urzędowy zgłoszenia: Z-376138
nr patentu: Rz 246509

nr kancelaryjny: J-14289
nr projektu UG: Z-376138
tytuł zarejestrowanego znaku: „Uniwersytet Gdański” 

Przewody patentowe w toku przed Urzędem Patentowym 
RP według stanu na dzień 30-12-2012 (patenty, wzory 
użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów) 
14 przewodów patentowych w toku

KOnfeRenCJe I semInARIA ZORGAnIZOwAne PRZeZ 
UnIweRsYTeT GdAńsKI     

W ramach upowszechniania i promocji osiągnięć nauki  
zorganizowano, między innymi, następujące  konferencje 
i seminaria naukowe: 

wYdZIAŁ BIOLOGII
konferencje międzynarodowe:

- Flore et la végétation de la Pologne du Nord, 6-15 
czerwca 2012 roku, Polska północna, międzynarodowa 
sesja naukowa dla Francuskiego Towarzystwa 
Botanicznego, 

konferencje krajowe:
- XXX Conference on Embryology • Plants • Animals • 
Humans, 16-18 maja 2012 roku, Jurata; 
- Konferencja Paleoentomologiczna i XXVIII zjazd 
Sekcji Paleoentomologicznej Polskiego Towarzystwa 
Entomologicznego, 30 listopada 2012 roku, Gdańsk, 
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii UG

wYdZIAŁ CHemII
I Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów 
Nauk Ścisłych Człowiek Nauka Środowisko 2012, 
Gdańsk 21-22 lipca 2012

wYdZIAŁ eKOnOmICZnY
konferencje międzynarodowe:

- Seminarium naukowe projektu COMPASS, Sopot 26-
28 czerwca 2012;
- Wyzwania gospodarki globalnej 2012, VII 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Sopot 24-25 
maja 2012;
- Wyzwania i dylematy integracji europejskiej, Sopot 
22 maja 2012;
- Oblicza konkurencyjności państw i regionów Grupy 
Wyszehradzkiej, Sopot 17-18 maja 2012

konferencje krajowe o zasięgu ogólnopolskim:
- Modelowanie procesów i systemów logistycznych, 
XIII Konferencja Naukowa, Sopot 14 grudnia 2012;
- Studenci dla środowiska, XIX Studencka Konferencja 
Naukowa, Sopot 10 grudnia 2012;
- Doktoranci wobec wyzwań gospodarczych, III 
Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziału 
Ekonomicznego UG, Sopot 12 maja 2012;
- 10-th International Economics Workshop, Metodyka 
współczesnych badań ekonomicznych, Borne Sulinowo, 
3-5 października 2012, współorganizator Wydział 
Ekonomiczny UG

wYdZIAŁ fILOLOGICZnY
konferencje międzynarodowe:

- Between. Page/stage. John Berger. Complicite, 17-19 
maja 2012, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki;
- Konteksty schulzowskie, 16 maja 2012, Instytut 



Anglistyki i Amerykanistyki;
- The university of Gdansk Samuel Beckett seminar: 
film.theatre.drama, 20 maja 2012,Instytut Anglistyki i 
Amerykanistyki;
- Internationale Sommerwerkstatt „Günter Grass. 
Werk und Rezeption”/Międzynarodowe Warsztaty 
Letnie „Günter Grass. Twórczość i recepcja”, 27 
,czerwca- 1 lipca 2012, Instytut Filologii Germańskiej;
- Literatura i kultura rosyjska początku XXI wieku, 17-
21 lipca 2012, Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i 
Kultury Rosyjskiej, IFWS;
- Strindberg – wszechstronny wizjoner. Konferencja 
w setną rocznicę śmierci Augusta Strindberga (1849-
1912), 26 – 27 marca 2012, Katedra Skandynawistyki;
- IV Seminarium Słowotwórstwa i Słownictwa 
Łużyckiego, 31 maja -1czerwca 2012, Instytut Filologii 
Polskiej;
- Jestem – więc mówię. Między niebytem a formami 
istnienia. 25-26 października 2012, Instytut Filologii 
Polskiej;
- Solidarity, Memory and Identity. 20-21 września 
2012, Instytut Filologii Polskiej;
- Nuta wolności w pismach i działalności Józefa 
Wybickiego, 6 lipca 2012, Wydział Filologiczny-Instytut 
Filologii Polskiej, Wydział Historyczny- Instytut Historii 
i Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

konferencje krajowe:
- Sympozjum o postaci literackiej, 12-14 kwietnia 
2012, Zespół Badań nad Kategorią Postaci w Filmie i 
Literaturze, Wydział Filologiczny UG we współpracy z 
festiwalem Between.Pomiędzy;
- II konferencja językoznawcza Nasz język w przeszłości 
– nasza przeszłość w języku, organizatorzy: Katedra 
Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego, 18 
kwietnia 2012, IFP;
- VI Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja 
Bibliotek pt.: Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych 
technologii, 17-18 maja 2012, IFP;
- VIII ogólnopolska konferencja naukowa JĘZYK – 
SZKOŁA – RELIGIA, 25-26 maja 2012, IFP;
- Dramaturgia Janusza Głowackiego – trochę teatru 
(próba całości), 19 -20 listopada 2012, IFP;
- Konferencja popularnonaukowa: Wściekłość i 
oburzenie. Obrazy rewolty w kulturze współczesnej, 
17-18 kwietnia 2012, IFP;
- Sesja naukowa: Szekspir, Słowacki i gdańskie 
okolice,19 X 2012, IFP;
- Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja 
Studentów i Doktorantów (NIE)PRAWDA? 26–27 
kwietnia 2012, IFP;
- Biblia w literaturze polskiej: Romantyzm – 
Pozytywizm – Młoda Polska, 26 października 2012, IFP

wYdZIAŁ HIsTORYCZnY
konferencje międzynarodowe:

- East Central Europe in Exile: Patterns of Transatlantic 
Migrations. Uniwersytet Gdański, 31 maja – 3 czerwca 
2012

konferencje krajowe:
- Mowa i język w służbie wspólnoty, organizator: 
Instytut Historii UG i Gdańskie Seminarium Duchowne, 
25 lutego 2012, Gdańsk
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wYdZIAŁ mATemATYKI, fIZYKI I InfORmATYKI
konferencje międzynarodowe:

- VIIth Workshop on Atomic and Molecular Physics, Jurata, 
10-14 września 2012;
- The Third W. Killing and K. Weierstrass Coloquium, 
Braniewo 28-30 marca 2012;
- XIV Wykład im. Andrzeja Jankowskiego, 15 czerwca 2012;
- Workshop on low dimensional conformal structures and 
their groups, 27-29 czerwca 2012

konferencje krajowe:
- Konferencja ogólnopolska (organizacja wspólnie z PG 
–WFTiMS): 6 Ogólnopolskie Sympozjum „ FENS 2012 
- Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych” – 19-21 
kwietnia 2012, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
UG;
- Symposium KCIK 2012, 18-19 maja 2012, Krajowe 
Centrum Informatyki Kwantowej, ul. W. Andersa

wYdZIAŁ nAUK sPOŁeCZnYCH
konferencje międzynarodowe:

- Współorganizacja konferencji: Konferencja z cyklu REA: 
Nowe perspektywy kształcenia praktycznego w Polsce. 
Studia o profilu praktycznym w polskich uczelniach – in 
statu nascendi, 19 czerwca 2012, Uniwersytet Gdański, 
Gdańsk;
- Konferencja międzynarodowa, “New Zealand and 
Europe: Borders, Nations, Identities”, Gdańsk, organizator: 
The New Zealand Studies Association, Instytut Politologii 
UG, 6-8 lipca 2012, Gdańsk, Wydział Nauk Społecznych;
- I Międzynarodowa Konferencja Psychologiczna Nauka 
wobec religijności i duchowości człowieka. Gdańsk, 24-
25 kwietnia 2012,organizatorzy: Instytut Psychologii 
Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Psychologii Społecznej 
i Psychologii Religii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego;
- XV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa 
Neuropsychologicznego: Język i komunikacja w ujęciu 
interdyscyplinarnym. Gdańsk, 24-25 września 2012, 
organizatorzy: Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne, 
Instytut Psychologii UG, European Society of Applied 
Neurosciences, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku

konferencje krajowe:
- Być nauczycielem w PRL…, termin i miejsce: 26-27 
kwietnia 2012, Gdańsk, Zakład Historii Nauki, Oświaty i 
Wychowania Instytutu Pedagogiki UG;
- O wolnościach Dziecka, 21 lutego 2012, Gdańsk;
- I Seminarium Naukowe z cyklu Dziecko w instytucji, 6 
grudnia 2012, Gdańsk;
- Pedagogika krytyczna dziś. Pytania o teorię i praktykę, 
28-29 maja 2012, Gdańsk;
- Współorganizacja konferencji: Konferencja UG w ramach 
Roku Jana Heweliusza: Tribute to Hevelius, Nadbałtyckie 
Centrum Kultury, Gdańsk, 28 stycznia 2012;
- Polityka wobec mniejszości narodowych i etnicznych 
w Polsce na tle rozwiązań europejskich, UG, Gdańsk, 16 
kwietnia 2012;
- Seminarium naukowe „Historia i współczesność 
stosunków polsko-irańskich” z udziałem I Sekretarza 
Ambasady Islamskiej Republiki Iranu w Polsce Rostam 
Adabinia, 6 grudnia 2012, Gdańsk;
- VII spotkanie z cyklu Kobieta w Kulturze. Kobiety dla 
Świata. Gdańsk, 8 marca 2012, organizatorzy: Instytut 
Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego,Wydział Nauk 
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Społecznych UG, Sekcja Psychologii Międzykulturowej 
i Psychologii Rodzaju KNP ANIMA, American Corner w 
Gdańsku;
- Nowe technologie w Psychologii. Gdańsk, 17 kwietnia 
2012, aorganizatorzy: Koło Nauk Psychologicznych ANIMA, 
Pomorska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;
- Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna Nowe 
zadania psychoonkologii. Gdańsk, 24-26 maja 2012, 
organizatorzy: Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, 
Zakład Medycyny Paliatywnej GUMed, Zakład Badań nad 
Jakością Życia GUMed, Instytut Psychologii UG;
- II Sympozjum Przereklamowana Konsumpcja? Wartości, 
autorytet, przywództwo – w szkole i organizacji. Gdańsk, 
18 kwietnia 2012, organizatorzy: Zakład Psychologii 
Ekonomicznej i Psychologii Organizacji Instytutu Psychologii 
UG, Stowarzyszenie Dziecko bez Reklamy;
- III Ogólnopolska Konferencja Psychologia - Konsumpcja 
- Jakość Życia. Pomiędzy dobrobytem a dobrostanem. 
Gdańsk, 10-11 września 2012,organizatorzy: Zakład 
Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji Instytutu 
Psychologii UG, Koło Naukowe Psychologii Organizacji 
i Zarządzania Brevi Manu, Koło Nauk Psychologicznych 
Anima, Zakład Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu 
Psychologii Uniwersytetu Śląskiego;
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa …i po Euro 2012! 
Refleksje psychologiczne i prawne. Gdańsk, 10 grudnia 
2012, organizatorzy: Akademia Wychowania Fizycznego i 
Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku, Zakład Psychologii 
Sportu Instytutu Psychologii UG;
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologiczne 
aspekty komunikacji rodzice – personel medyczny. Gdańsk, 
25 września 2012, organizatorzy: Instytut Psychologii UG, 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych;
- III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Małe dziecko i jego 
środowisko. Zdolność do rozstania jako warunek rozwoju. 
Gdańsk, 29 czerwca 2012, organizatorzy: Zakład Psychologii 
i Psychopatologii Rozwoju Instytut Psychologii UG, Pro-
Mama: Badawczo Kliniczne Stowarzyszenie na Rzecz 
Wspierania Wczesnej Relacji z Dzieckiem;
- IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Teoria i 
praktyka terapeutyczna pt.: Psychoterapia pary. Gdańsk, 
7 grudnia 2012, organizatorzy: Gdański Ośrodek Pomocy 
Psychologicznej, Instytut Psychologii UG, Fundacja 
Psychologiczna;
- Sympozjum Naukowe Wsparcie rodzin osób z autyzmem. 
Gdańsk, 8 grudnia 2012, organizatorzy: Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Psychologii UG, Specjalny 
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i 
Młodzieży z Autyzmem, Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Autystycznym w Gdańsku, Urząd Miasta Gdańska

wYdZIAŁ OCeAnOGRAfII I GeOGRAfII
konferencje międzynarodowe:

- 5th International Workshop “Coastline Changes of the 
Southern Baltic Sea – Past and Future Projection–CoPaF” 
together with Xth Workshop “Operational decision-making 
based on atmospheric conditions (PROZA)”, 19–21 marca 
2012, Uniwersytet Gdański, Instytut Oceanografii, Gdynia, 
Polska;
- Konferencja pt. „Rozwój regionalny i lokalny na Ukrainie 
oraz w Polsce – dotychczasowe doświadczenia i szanse na 
przyszłość”, organizatorzy: Тернопільський Регіональний 
Центр Перепідготовки та Підвищення Кваліфікації 

Працівників Органів Державної Влади, Органів 
Місцевого Самоврядування, Державних Підприємств, 
Установ і Організацій, Uniwersytet Gdański, Instytut 
Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, 8-9 
października 2012, Tarnopol, Ukraina;
- Seminarium międzynarodowe, „Mały ruch graniczny 
pomiędzy Obwodem Kaliningradzkim a Polską. Nowe 
problemy i wyzwania”, organizatorzy: Katedra Geografii 
Rozwoju Regionalnego UG i Bałtycki Federalny Uniwersytet 
im. I. Kanta w Kaliningradzie, Gdańsk, 15-16 grudnia 2012;
- Seminarium międzynarodowe, „South-East Baltic 
Transborder Cooperation”, organizatorzy: Katedra 
Geografii Rozwoju Regionalnego UG i Bałtycki Federalny 
Uniwersytet im. I. Kanta w Kaliningradzie, (z udziałem 
wiceprzewodniczącego Międzynarodowej Unii 
Geograficznej i grupy profesorów z Sorbony), Gdańsk, 6-9 
czerwca 2012;
- Seminarium naukowe „New Intepretations of Late 
Cretaceous silicoflagellate evolution and biostratigraphy”: 
Recent discoveries from the Canadian Arctic, 22 października 
2012, Instytut Oceanografii UG, Gdynia
- Seminarium naukowe pt. „Locational preferences and 
talent attraction using the case of musicians in Canada”, 
Centrum Doskonałości RECOURSE, Katedra Geografii 
Ekonomicznej UG , 4 kwietnia 2012, Gdańsk;
- Warsztaty naukowe pt. „Economic Crisis: Resilience of 
Regions”, The European Observation Network on Territorial 
Development and Cohesion (ESPON), Uniwersytet Gdański, 
18 – 19 września 2012, Gdańsk 

konferencje ogólnopolskie:
- Konferencja: pt. „Rok krajobrazów Pomorza”. Polskie 
Towarzystwo Geograficzne, Oddział Morski Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 15 grudnia 
2012, Gdańsk;
- Seminarium naukowe pt. „Jakość przestrzeni publicznej 
w reurbanizacji monostruktur mieszkaniowych”, Centrum 
Doskonałości RECOURSE, Katedra Geografii Ekonomicznej 
UG, 22 lutego 2012, Gdańsk;
- Seminarium naukowe pt. „Polityka rewitalizacyjna miasta 
Warszawy”, Centrum Doskonałości RECOURSE, Katedra 
Geografii Ekonomicznej UG, 14 marca 2012, Gdańsk;
- Seminarium naukowe „Społeczno-przestrzenne problemy 
suburbiów miast dolnośląskich ”Centrum Doskonałości 
RECOURSE, Katedra Geografii Ekonomicznej UG, 8 kwietnia 
2012, Gdańsk;
- Seminarium naukowe pt. „Społeczno-przestrzenne 
problemy suburbiów miast dolnośląskich”, Centrum 
Doskonałości RECOURSE, Katedra Geografii Ekonomicznej 
UG, 18 kwietnia 2012, Gdańsk;
- Seminarium naukowe pt. „Gdański model partycypacji 
społecznej w planowaniu przestrzennym”, Centrum 
Doskonałości RECOURSE, Katedra Geografii Ekonomicznej 
UG, 16 maja 2012, Gdańsk;
- Seminarium naukowe pt. „Polityka mieszkaniowa w Polsce 
i działania ruchów lokatorskich”, Centrum Doskonałości 
RECOURSE, Katedra Geografii Ekonomicznej UG, 14 
listopada 2012, Gdańsk;
- Seminarium naukowe pt. „Geografia wsi w Polsce. 
Przemiany podstaw teoretyczno-metodologicznych”, 
Centrum Doskonałości RECOURSE, Katedra Geografii 
Ekonomicznej UG, 21 listopada 2012, Gdańsk;
- Seminarium naukowe pt. „Lokalizacja i rozmieszczenie 
przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce”, Centrum 



Doskonałości RECOURSE, Katedra Geografii 
Ekonomicznej UG, 12 grudnia 2012, Gdańsk;
- Konferencja Naukowa Między tradycją a 
współczesnością – koncepcje edukacji geograficznej, 
28-29 listopada 2012, Gdańsk;
- Seminarium Grupy Badawczej Towarzystwo 
Lelewelowskie: Wiedza jako kategoria edukacyjna, 
29 listopada 2012, Gdańsk;
- III Sesja Paleolimnologiczna: Badania współczesnych 
procesów vs rekonstrukcje paleośrodowiskowe: 
Szanse i wyzwania związane z próbą integracji „neo” 
i „paleo”, 29-30 marca 2012, Gdańsk;
- CLIMPOL Workshop II, 19-20 października 2012, 
Gdańsk , warsztaty międzynarodowe;
- Pomorski Sejmik Krajoznawczy „Morze w 
krajobrazie Pomorza”, 15-16 grudnia 2012, Gdańsk;
- „Modelowanie zjawisk hydrodynamicznych Morza 
Bałtyckiego – projekt PROZA na tle współczesnych 
badań”, 16 października 2012, Uniwersytet Gdański, 
Instytut Oceanografii, Gdynia;
- Seminarium naukowe „Techniki badawcze 
stosowane w rozpoznaniu dna morskiego”, 10 maja 
2012 Instytut Oceanografii UG, Gdynia;
- Seminarium naukowe „Najnowsze osiągnięcia 
młodych geologów morza”, 23 listopada 2012, 
Instytut Oceanografii UG, Gdynia;
- XI edycja Sympozjum Młodych Oceanografów i 
Konkurs o nagrodę im. prof. Krystyny Wiktorowej i 
prof. Krzysztofa Korzeniewskiego, 30 listopada 2012, 
Instytut Oceanografii UG, Gdynia;
- Seminarium naukowe „Biogeografia bentosowych 
zespołów okrzemkowych obszarów oceanicznych 
o kontrastujących warunkach środowiskowych na 
przykładzie raf koralowych zachodniego Oceanu 
Indyjskiego oraz systemu prądów Igielnego 
i Benguelskiego”, 3 grudnia 2012, Instytut 
Oceanografii UG, Gdynia;
- Konferencja Aktualne problemy prawa 
geodezyjnego, 16-17 sierpnia 2012, Hel, Stacja 
Morska IO UG – współorganizator z Uniwersytetem 
Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie;
- I konferencja GIS W NAUCE, 4 - 5 czerwca 2012, 
Łódź, konferencja ogólnopolska organizowana we 
współpracy z Uniwersytetem Łódzkim

wYdZIAŁ PRAwA I AdmInIsTRACJI
konferencje międzynarodowe:

- Konferencja „Zagadnienie Think Tanków w ujęciu 
interdyscyplinarnym”, Gdańsk 23 marca 2012, 
Wydział Prawa i Administracji UG;
- Współorganizacja - Seminarium międzynarodowe 
z zakresu europejskiej lingwistyki prawniczej 
obejmujące cykl wykładów wygłaszanych przez Prof. 
Isolde Burr z Uniwersytetu w Kolonii pt.:„Offizielle 
Mehrsprachigkeit in der EU: Herausforderung, 
Probleme, Chancen”,„Legaldefinitionen im 
mehrsprachigen Vergleich und Frage nach 
der Umsetzung imnationalen Recht” oraz 
„Mehrsprachigkeit als Argumentation in 
Schlussanträgen des Generalanwalts. Das Beispiel 
EuGH C-498/03 Kingscrest”, grudzień 2012 
Uniwersytet Gdański
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konferencje krajowe:
- Konferencja „Udział podmiotów spoza administracji 
publicznej w realizacji zadań jednostek samorządu 
terytorialnego”, Gdańsk 24 października 2012, Wydział 
Prawa i Administracji UG;
- Wykład i seminarium naukowe - “ Case law as source of 
law”, 11 maja 2012, Wydział Prawa i Administracji UG;
- Wykład i seminarium naukowe - „Proportionality In EU 
Law”, 11 grudnia 2012, Wydział Prawa i Administracji UG;
- Ogólnopolskie Seminarium „Prawo handlowe, prawo 
morskie i prawo prywatne międzynarodowe w pracach 
naukowych Prof. zw. dr hab. Kazimierza Kruczalaka w 10-tą 
rocznicę śmierci” 27-29 września 2012, Władysławowo;
- Konferencja „Prezentacja obywatelskiego projektu zmiany 
ustawy o promocji zatrudnienia”, Gdańsk, 28 lutego 2012;
- Prezentacja księgi pamiątkowej Profesora Lecha 
Kaczyńskiego, Warszawa, 9 kwietnia 2012;
- Gdańsko-Łódzkie Seminarium prawa pracy, Gdańsk, 14-16 
czerwca 2012;
- Konferencja ogólnopolska „Aksjologiczna neutralizacja 
prawa”, 22 -25 marca 2012, Katedra Teorii i Filozofii Państwa 
i Prawa UG/Katedra Socjologii Prawa UJ;
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo 
sportowe – oczami sportowca, prawnika, sponsora”, 
współorganizowana przez ELSA Gdańsk, Wydział Prawa 
i Administracji UG, Gdańsk-Sopot, maj 2012 

wYdZIAŁ ZARZĄdZAnIA
konferencje międzynarodowe:

- 24th International Conference on Advanced Information 
Systems Engineering CAiSE’12. Organizatorzy: uniwersytety 
w Gdańsku (Katedra Informatyki Ekonomicznej), Barcelonie, 
Genewie i Utrechcie, Gdańsk 25-29 czerwca 2012;
- „Jakość i jej zastosowania. Gdańsk 2012” - Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa. Organizatorzy: Wydział Zarządzania 
Politechniki Gdańskiej, Zakład Zarządzania Jakością i 
Środowiskiem UG, Gdańsk, 19-21 września 2012

konferencje krajowe:
- Seminarium Naukowe Katedry Inwestycji i Nieruchomości 
oraz RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors – 
London), Gdańsk, 20 stycznia 2012;
- XII Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości 
i Finansów, organizator: Katedra Rachunkowości 
(współorganizator: Sopocka Szkoła Wyższa), Gdańsk - 
kwiecień 2012;
- „Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju 
przedsiębiorstw - teoria i praktyka” - III Ogólnopolska 
Konferencja Młodych Naukowców realizowana przez zespół 
KNEPO Business Club, Sopot, 27 kwietnia 2012;
- „W poszukiwaniu pieniądza”, III Ogólnopolska konferencja 
z cyklu „Wyzwania współczesnej rachunkowości i audytu”, 
organizator: Katedra Rachunkowości (współorganizatorzy: 
Sopocka Szkoła Wyższa, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 
oddz. Gdańsk), Gdańsk, październik 2012;
- „Zarządzanie wartością przedsiębiorstw i instytucji 
finansowych w warunkach kryzysu zaufania” z cyklu 
„Zarządzanie wartością”, organizatorzy: Katedra 
Bankowości, Katedra Finansów, Katedra Ekonomiki 
Przedsiębiorstw, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły 
Głównej Handlowej, 6-8 października 2012, Sopot – Gdynia 
– Karlskrona;
- „Zarządzanie majątkiem nieruchomym sektora 
publicznego”, organizator: Katedra Inwestycji i 
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Nieruchomości z udziałem gości z RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors – London), PwC Polska Sp. 
z o.o. w Warszawie, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego w Gdańsku, Euro¬pejski Instytut Nieruchomości 
w Krakowie, 4 grudnia 2012, Gdańsk 

mIĘdZYUCZeLnIAnY wYdZIAŁ BIOTeCHnOLOGII UG i GUmed
konferencje międzynarodowe:

- XVII Biotechnology Summer School, 22-26 czerwca 2012 Gdańsk 
konferencje krajowe:

- 4th Biotechnology Students’ Conference, 4 czerwca 2012 Gdańsk (konferencja o zasięgu lokalnym); 33 prezentacje 
naukowe wygłoszone przez studentów studiów II stopnia studiów MWB UG i GUMed

współorganizacja konferencji/wystaw/imprez popularnonaukowych:
- Bioinnovation – International Summit, Gdańsk 22-23 października 2012 (główny organizator: ProScience), 
konferencja międzynarodowa;
- HEALTH-PROT Workshop „Summary of scientific results of the project and domestic actions beyond”, Sopot 
26 marca 2012 (główny organizator: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie), 
konferencja lokalna;
- Wystawa Crude Life Orona Cattsa i Ionaty Zurr – Retrospektywa Tissue Culture & Art Project 1996-2012 
w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku (ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk), otwarcie wystawy 30 marca 
2012;
- Noc Biologów (impreza popularnonaukowa otwarta dla społeczności Trójmiasta, m.in. dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów, liceów), Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Gdańsk, 13 stycznia 
2012;
- Fascynujący Świat Roślin (impreza popularnonaukowa otwarta dla społeczności Trójmiasta, m.in. dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów, liceów), Centrum Hewelianum w Gdańsku, 18 maja 2012;
- X Bałtycki Festiwal Nauki (impreza popularnonaukowa otwarta dla społeczności Trójmiasta, m.in. dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów, liceów), Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed/Gdynia (Skwer 
Kościuszki), 23-27 maja 2012 

Udział pracowników naukowych w konferencjach krajowych i zagranicznych

Wydział 

Udział  w konferencjach (liczba osób)

ogólnopolskie
międzynarodowe

i o zasięgu 
międzynarodowym

razem

Biologii 68 77 145
Chemii 276 128 404
Ekonomiczny 133 99 232
Filologiczny 180 181 361
Historyczny 49 72 121

Matematyki, Fizyki i Informatyki 43 89 132
Oceanografii i Geografii 119 119 238
Nauk Społecznych 147 364 511
Prawa i Administracji 177 60 237
Zarządzania 8 60 68
Biotechnologii UG i GUMed 60 16 76
Ogółem 1 260 1 265 2 525

Poza tym pracownicy UG licznie uczestniczyli w działalności  międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń 
naukowych,  komitetów i rad  naukowych, komitetów redakcyjnych  ogólnokrajowych  i międzynarodowych 
czasopism naukowych oraz otrzymali wiele zagranicznych i ogólnopolskich nagród  i  wyróżnień  naukowych.

KATeGORYZACJA

Wydział
Końcowy 
wskaźnik 

efektywności

Kategoria ustalona 
przez MNiSW Nowa kategoria

Wydział Biologii 90,37 2 B
Wydział Chemii 107,07 1 A
Wydział Ekonomiczny 36,08 2 B
Wydział Filologiczny 17,31 2 B
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Wydział Historyczny 36,6 2 B
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 100,26 1 A
Wydział Nauk Społecznych 26,55 2 B
Wydział Oceanografii i Geografii 86,87 1 A
Wydział Prawa i Administracji 29,18 2 B
Wydział Zarządzania 32,14 2 B
Wydział Biotechnologii UG i GUMed 147,31 1 A

2. Współpraca z zagranicą
Współpracę międzynarodową prowadzoną przez różne jednostki organizacyjne UG rejestruje kilka biur wg obowiązującego 
zakresu działalności. Są to m.in.: Biuro Współpracy z Zagranicą, Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów, Biuro Obsługi 
Studentów Zagranicznych oraz Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi.
 W 2012 roku Biuro współpracy z Zagranicą zarejestrowało 1318 osób, które wyjeżdżały za granicę. W tej liczbie to m.in. 
wyjazdy na: konferencje naukowe (479 pracowników i 193 doktorantów) , staże naukowo-badawcze powyżej 1 miesiąca 
(54 pracowników i 52 doktorantów), kwerendy, konsultacje, w ramach umów oraz projektów międzynarodowych (448 
pracowników i 72   doktorantów). 
W trakcie 2012 roku w ramach zawartych umów bilateralnych odbywała się wymiana międzyuczelniana grup 
studenckich, najliczniejsze, kilkunastoosobowe grupy  z Wydziału Filologicznego i Uniwersytetu w Grodnie oraz Wydziału 
Ekonomicznego i Hochschule Bremen. Ponadto 35 studentów Wydziału Filologicznego wyjechało do Uniwersytetu im. 
Kanta w Kaliningradzie. 
Przyjmowano również gości z zagranicy. I tak m.in. 730 cudzoziemców uczestniczyło w konferencjach naukowych 
organizowanych przez wydziały naszej Uczelni. Odnotowano przyjazdy cudzoziemców na konsultacje naukowe, w ramach 
projektów oraz umów międzynarodowych, a pobyt 91 osób był finansowany ze środków będących w dyspozycji UG. 
Na przestrzeni 2012 roku 9 obcokrajowców, jako stypendystów Rządu RP odbywało w naszej Uczelni staże naukowo-
badawcze na podstawie skierowania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.
Ponadto podpisano 8 umów z uczelniami zagranicznymi, co spowodowało   formalne potwierdzenie współpracy naukowo-
dydaktycznej z tymi ośrodkami nauki.
W ciągu 2012 roku realizowano 545 tematów prac badawczych we współpracy z partnerami zagranicznymi.
Według informacji Biura Wymiany Zagranicznej Studentów - w roku 2012 z możliwości wyjazdu do zagranicznej uczelni 
w ramach unijnego programu wymiany międzynarodowej Erasmus skorzystało 317 studentów Uniwersytetu Gdańskiego. 
Wzrost  liczby osób wyjeżdżających o ponad 40 w porównaniu do ubiegłego roku, potwierdza niesłabnącą popularność 
programu Erasmus w UG. Rok 2012 był kolejnym, w którym największą grupę osób wyjeżdżających stanowili studenci 
Wydziału Ekonomicznego (82 osoby). Program cieszył się dużym zainteresowaniem również na Wydziałach: Filologicznym 
(76 osób), Nauk Społecznych (40 osób) oraz Oceanografii i Geografii (36 osób). 
Najczęściej wybieranymi krajami docelowymi były: Hiszpania (50 wyjazdów), kraje skandynawskie (Szwecja: 20, Norwegia 
i Dania po 12 osób), Niemcy (43; spadek popularności), Francja (30), Włochy (27) oraz Portugalia (20). Popularność trzech 
ostatnich państw wzrosła w porównaniu z rokiem 2011. 
Uniwersytet Gdański w 2012 roku gościł 165 studentów z partnerskich uczelni europejskich, co w stosunku do ubiegłego 
roku stanowi wzrost o 35 osób i potwierdza rosnącą popularność Uczelni. Wśród studentów goszczących w UG ponownie 
dominowali Hiszpanie (59 osób), naszą uczelnię chętnie wybierają także Niemcy (22 osoby), Turcy (19 osób), Portugalczycy 
(12 osób) oraz Francuzi (10 osób). Na Wydział Ekonomiczny przyjechało aż 78 studentów, 25 na Wydział Nauk Społecznych, 
po kilkunastu na Wydziały: Prawa i Administracji, Filologiczny oraz Zarządzania.
Studenci UG skorzystali również z możliwości odbycia trzymiesięcznej praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie, 
firmie czy placówce badawczej. W 2012 roku na praktykę w ramach Programu Erasmus wyjechało 36 osób, których 
jedną trzecią stanowili studenci Wydziału Ekonomicznego. Praktyka Erasmus cieszyła się zainteresowaniem także na 
Wydziałach: Filologicznym (8 osób), Oceanografii i Geografii oraz Chemii. Studenci uzyskiwali doświadczenie zawodowe 
i doskonalili swoje umiejętności w placówkach zlokalizowanych przede wszystkim w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, 
Niemczech i Francji. 
Działalność Biura Obsługi studentów Zagranicznych w roku 2012 koncentrowała się  na:
- rekrutacji studentów zagranicznych spoza Unii Europejskiej na zasadach pełnej odpłatności, pozyskiwanych za 
pośrednictwem firm rekruterskich i uczelnianych stron internetowych,
- pomocy studentom rekrutowanym w rozwiązywaniu problemów dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego, spraw 
socjalno-bytowych, legalizacji pobytu na terenie RP oraz wynikających z toku studiów.,
- koordynacji współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Normal Harbin University (Chiny).
 W październiku 2012 roku studia podjęło 85 studentów,  z czego 60  na pierwszym roku.
Zestawienie  według kraju pochodzenia studentów przedstawia się następująco: Chiny –  53 osoby, Rosja – 11  osób (w 
tym 5 osób z Kaliningradu), Białoruś – 8 osób, Ukraina – 4 osoby, Turcja -  3 osoby oraz po 1 osobie z krajów: Albania, 
Arabia Saudyjska, Armenia, Azerbejdżan, Chorwacja i Indie. 
Rekrutacja studentów według wydziałów jest następująca: Wydział Ekonomiczny 71 osób, Wydział Filologiczny  7 osób,  
Wydział Zarządzania 3 osoby, Wydział Nauk Społecznych 2 osoby, Wydział Prawa i Administracji 2 osoby.
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3. Biblioteka i Wydawnictwo
BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU GDAńSKIEGO

W 2012 r. do zbiorów ogółem wpłynęło 57 931 wol. (książki, czasopisma, zbiory specjalne). Po dokonaniu selekcji stan zbio-
rów na 31.12.2012 r. wyniósł 1 520 642 wol. W czytelniach i wypożyczalniach BUG udostępniono 1 169 450 wol. Katalog onli-
ne zawierał 463 976 opisów bibliograficznych, 738 361 opisów egzemplarza i 18 634 opisy zasobu czasopism, tzn. 77 % książek
i 90 % tytułów czasopism.
W okresie sprawozdawczym zorganizowano i opłacono prenumeratę czasopism drukowanych – 446 tytułów czasopism pol-
skich za kwotę 73 993,69 zł i 429 tytułów zagranicznych za które, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego, 
zapłacono w 2013 r., a także dostęp do czasopism elektronicznych (łącznie dostęp do 113 862 tytułów czasopism zagranicznych 
i polskich) oraz do światowych baz bibliograficznych i abstraktowych za kwotę 316 529,28 zł. Zapewniano pracownikom nauko-
wym UG zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów bibliotecznych z komputerów domowych.
Realizacja statutowych zadań Biblioteki możliwa była dzięki kwocie przyznanej w ramach ogólnego budżetu Uczelni w wysoko-
ści 1 600 000 zł oraz kwocie 1 312 831 zł przeznaczonej przez wydziały UG na wydatki związane z prenumeratą czasopism za-
granicznych drukowanych a także środkom wypracowanym przez Bibliotekę – ok. 220 000 zł. Łączna wartość nabytków pocho-
dzących ze źródeł nieodpłatnych: darów, egzemplarza obowiązkowego i wymiany wyniosła 1 024 092,52 zł, w tym: dary – 205 
898,29 zł, egzemplarz obowiązkowy – 736 680,14 zł, wymiana – 81 514,09 zł.
W ramach działalności dydaktycznej (wykłady, szkolenia, praktyki studenckie i zawodowe) przeprowadzono zajęcia dla 1 239 
osób. Szkolenie biblioteczne online zaliczyło 6 925 studentów.
We wszystkich placówkach BUG udzielono 134 051 informacji, w tym: 67 405 informacji katalogowych, 7 970 informacji biblio-
graficznych, 58 676 informacji rzeczowych. Zrealizowano 613 kwerend.
W 2012 r. wprowadzono 5 394 opisy bibliograficzne do Bibliografii Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG, do-
stępnej pod adresem: http://expertus.bg.univ.gda.pl/. 
W 2012 r. zakończono realizację projektu „Pomorska Biblioteka Cyfrowa”. W ciągu roku wykonano 297 387 skanów z dzieł po-
chodzących z zasobu BUG (pierwsze miejsce wśród partnerów PBC). Od momentu udostępnienia biblioteki cyfrowej z zaso-
bu BUG skorzystało 412 026 czytelników. Od marca 2010 r. zasób Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej widoczny jest w EUROPEANIE 
– europejskiej bibliotece cyfrowej.
W związku z wdrożeniem modułu gromadzenia w systemie Virtua pracownicy BUG przygotowali i przeprowadzili w kwietniu 
2012 r. warsztaty dotyczące jego stosowania dla bibliotekarzy z całej Polski.
Zakończono realizowany od 2009 r. z Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum NUKAT projekt, finansowany ze środ-
ków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”, którego celem jest zapew-
nienie szerokiego dostępu do informacji o zbiorach polskich bibliotek naukowych oraz do wybranych zasobów cyfrowych on-
line.

Na konto uczelni w roku 2012 z tytułu opłat za studia wpłynęło 240 554 EUR, co stanowi równowartość  1 035 798 PLN.Rok 
2012 przyniósł wyraźny spadek dochodów z tytułu opłat czesnego przez zagranicznych studentów, a główną przyczyną jest 
zmniejszenie ilości studentów z rynku chińskiego. 
W 2012 roku podjęto również działania promocyjne skierowane do młodzieży szkolnej na Ukrainie, co powinno zaowocować 
wzrostem liczby studentów w roku akademickim 2013/2014. 
Uniwersytet Gdański posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych. 
Jak informuje dział Zarządzania Projektami międzynarodowymi w 2012 r. zawartych zostało 20 umów na realizację projektów 
w ramach różnych programów finansowanych ze środków międzynarodowych, w tym: 
- 2 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; 
- 5 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 
- 1 w ramach Programu Południowy Bałtyk;
- 2 w ramach Programu Uczenie się przez całe życie;
- 2 w ramach Programu Operacyjnego ESPON 2013;
- 1 w ramach Programu CHIST-ERA;
- 7 w ramach 7. Programu Ramowego UE.
W 2012 roku w Uniwersytecie Gdańskim w ramach różnych programów i inicjatyw realizowanych było około 65 projektów 
(najwięcej w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka oraz w 7. Programie Ramowym). Przy współudziale Działu 
zostało złożonych 60 projektów (w tym 23 do funduszy strukturalnych). W trakcie weryfikacji i negocjacji były kolejne wnioski 
o dofinansowanie projektów.
Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi każdego roku organizuje kilka szkoleń z zakresu realizacji projektów i 
programów międzynarodowych. W 2012 r. Dział zorganizował 8 szkoleń, których celem było m.in.: przedstawienie możliwości 
jakie dają fundusze międzynarodowe, przygotowanie potencjalnych uczestników do aplikowania o środki międzynarodowe i 
rozliczania projektów, przedstawienie możliwości rozwoju kariery naukowej dla doktorantów i doświadczonych naukowców, 
przedstawienie bieżących możliwości udziału w 7. Programie Ramowym i założeń nowego programu Horyzont 2020, jak 
również wymiana doświadczeń.
Ponadto w 2012 r. Dział prowadził Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego UE.
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W 2012 r. w Bibliotece zatrudnieni byli: pracownicy działalności podstawowej – 180,5 etatu (bibliotekarze dyplomowani – 4 
etaty, bibliotekarze i pracownicy biblioteczni 176,5 etatu), pracownicy administracyjni – 5 etatów, pracownicy inżynieryj-
no-techniczni – 2,5 etatu, pracownicy obsługi – 6 etatów.
Studia wyższe i podyplomowe ukończyły 2 osoby. 6 osób uczestniczyło w konferencjach. 
W warsztatach tematycznych zorganizowanych w BUG uczestniczyło ok. 300 osób. Dwie osoby przebywały w Bibliotece Uni-
wersyteckiej w Jean (Hiszpania) w ramach programu Erasmus. Pracownicy BUG opublikowali 15 artykułów w prasie specja-
listycznej.
W 2012 r. do Biblioteki Głównej przeniesiono księgozbiór chemiczny z biblioteki przy ul. Sobieskiego oraz z Międzyuczelnia-
nej Czytelni Czasopism Chemicznych i Biochemicznych tym samym kończąc 40. letnią współpracę w Politechniką Gdańską.
Powierzchnia użytkowa BUG (13 obiektów) w 2012 r. wynosiła 17 591 m2, w tym: Biblioteka Główna 9 366 m2, biblioteki 
specjalistyczne i magazyn składowy 8 255 m2.

StAtyStykA BIBLIOtECZNA
Na prezentowanie danych – dotyczących udostępniania - ma wpływ organizacja dostępu do zbiorów i sposób liczenia czytel-
ników odwiedzających Bibliotekę Główną UG. 

Udostępnianie

OBsŁUGA CZYTeLnIKów
stan bazy czytelników 40.481
udostępniono  (wol.) 1.169.450 wol.
transakcje w wypożyczalniach wypożyczenia: 168.590 wol.

prolongaty:       62.319 wol.
 zwroty:            174.516 wol.

wYPOżYCZenIA mIĘdZYBIBLIOTeCZne

z innych bibliotek 908 wol.
do innych bibliotek 1.219 wol.
sZKOLenIA
dla studentów I roku 8.891 osób

(w tym 6.925 osób : szkolenie online, zakończone testem)
dla studentów III/IV roku 726 osób
dla użytkowników czasopism i baz danych online 349 osób

Udostępnianie w bibliotece ug i bibliotekach specjalistycznych

Sale Liczba miejsc Udostępniono na 
zewnątrz  (wol.)

Udostępniono na miejscu 

(wol.)

Biblioteka UG – 
Oddział Udostępniania i Oddział 
Inf. Naukowej

7 531 143.604 520.921 ↓ 
5.043

Oddział Zb. Specjalnych w BG 2 29 - 2.649
Biblioteka Biologiczna 2 51 976 13.853↓
Biblioteka Chemiczna 1 20 9.110 6.508↓

Biblioteka Ekonomiczna 5 207 45.520 204.483
Biblioteka Historii Kultury 1 23 1.138 3.399↑
Biblioteka Humanistyczna 2 89 13.654 42.087↓
Biblioteka Matematyczno-Fizyczna 1 30 1.461 5.767↓
Biblioteka Prawna 3 103 17.048 132.012↑
magazyn składowy Brzeźno 1 8 - 167
Ogółem 24 1.091 232.511 936.939

Razem udostępniono 1.169.450 wol. (↓98.965 wol. w stosunku do r. 2011)

Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Wykonane skany Publikacje umieszczone 
w PBC

Opisy katalogowe 
w formacie Dublin Core

Odwiedziny
ogółem zasób BUG 

297.387 5.067 3.820 2.262.395 412.026
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ZBIORY 
Gromadzenie

Wyszczególnienie stan inwentarzowy
Książki 1.028.301
Czasopisma 320.535
Zbiory Specjalne 171.806
Ogółem 1.520.642 wol./jedn.

W ciągu 2011 roku zgromadzono:

Wyszczególnienie Wpływy (wol./jedn.) Ubytki (wol.)
Książki 24.848 10.188
Czasopisma 6.023 675
Zbiory Specjalne 2.955 -
Książki przejęte 24.105 -
Ogółem 57.931 10.863
Bilans 47.068 wol./jedn.

Źródła gromadzenia druków zwartych 

Rodzaj wpływu
Druki zwarte Wartość 

zgromadzonych 
druków zwartych (zł) Liczba tytułów Liczba wol. Uwagi (wol.)

Zakup    5.389 7.851 krajowe: 6.855
zagraniczne: 996 593.684,73 

Egzemplarz obowiązkowy 10.944 13.422 - 523.291,37 

Dary 1.623 2.311 krajowe: 1400
zagraniczne: 911 99.521,29 

Wymiana 443 780 krajowe: 435
zagraniczne: 345 48.719,09

E-ksiązki 3.128.734 - - 143.963,83

Inne 191 449 krajowe: 299
zagraniczne: 150 37.104,72

Materiałówka - 35 - 2.327,49
Ogółem 18.590 24.848 - 1.448.612,52

 
Źródła gromadzenia druków ciągłych

Wyszczególnienie Liczba tytułów Wartość (zł)
Prenumerata drukowana polska 446 73.993,69
Prenumerata drukowana zagraniczna 429 0,00
Dary 193 101.495,00
Wymiana 122 32.795,50
Egzemplarz obowiązkowy 4.640 200.159,00
Prenumerata wyd. elektronicznych 113.862 316.529,28
Ogółem 119.692 724.971,97

Źródła gromadzenia zbiorów specjalnych

Wyszczególnienie Jednostki ewidencyjne Wartość (zł)
Zakup 461 64.353,24
Dary 1.392 4.882,00
Egzemplarz obowiązkowy 1.078 13.229,77
Inne 24 97,60
Ogółem 2.955 82.562,61
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Komputerowe bazy danych

Bieżący dostęp do czasopism i książek w wersji elektronicznej

liczba tytułów wartość

czasopisma 113.467 316.529,28 zł
książki 3.128.734 143.964,57 zł

Opracowanie zbiorów

Rekordy 
bibliograficzne

Rekordy 
egzemplarza

Rekordy 
zasobu Opracowanie przedmiotowe (tytuły) Rekordy KHW

11.389 52.688 1.498
książki czasopisma zb. spec.

5.628
9.547 205 260

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAńSKIEGO

W okresie od 1 stycznia do 2 kwietnia 2012 r. Wydawnictwem Uniwersytetu Gdańskiego kierował redaktor naczelny mgr 
Kazimierz Orzechowski. Od 2 lutego w Wydawnictwie zastępcą redaktora naczelnego była Joanna Kamień, która od 2 kwietnia 
przejęła obowiązki redaktora naczelnego. Łącznie w Wydawnictwie było zatrudnionych 10 osób (7 redaktorów, sekretarz 
wydawnictwa, redaktor techniczny oraz redaktor naczelny). Składacze i graficy wykonują pracę w oparciu o umowę o dzieło 
na zasadzie stałej współpracy. Ponadto Wydawnictwo współpracuje z redaktorami wykonującymi pracę w oparciu o umowę o 
dzieło. 

Kolegium Redakcyjne 
W skład Kolegium Redakcyjnego w kadencji 2008–2012 wchodzili: prof. dr hab. Bogusław Szewczyk (Międzyuczelniany Wydział 
Biotechnologii UG-GUMED), prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski (Wydział Filologiczny), prof. dr hab. Wiesław Długokęcki 
(Wydział Historyczny), prof. dr hab. Piotr Stępnowski (Wydział Chemiczny), prof. dr hab. Dariusz Szlachetko (Wydział Biologii), 
prof. dr hab. Lucyna Falkowska (Wydział Oceanografii i Geografii), prof. dr hab. Mirosław Szreder (Wydział Zarządzania), prof. 
dr hab. UG Piotr Bojarski (Instytut Fizyki Doświadczalnej), prof. dr hab. Andrzej Szmyt (Wydział Prawa i Administracji), prof. dr 
hab. Janusz Neider (Wydział Ekonomiczny) oraz prof. dr hab. Andrzej Chodubski (Wydział Nauk Społecznych). 

Rada Programowa
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UG nr 43/R/11 z dnia 2 czerwca 2011 r. przy Wydawnictwie funkcjonowała Rada Programowa 
w składzie:  prof. dr hab. Dariusz Szlachetko (Wydział Biologii); prof. dr hab. Mirosław Szreder (Wydział Zarządzania), prof. UG, 
dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (Wydział Nauk Społecznych), dr hab. Krzysztof Grajewski (Wydział Prawa i Administracji), 
dr hab. Tomasz Swoboda (Wydział Filologiczny). Rada Programowa opracowała Strategię Rozwoju Wydawnictwa UG. 

Regulamin wydawnictwa UG
Nowy, zgodny ze Strategią Wydawnictwa UG Regulamin po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Organizacji i Rozwoju 
został zgłoszony na posiedzenie Senatu UG 31 stycznia 2013 r., na którym został zatwierdzony.

druk książek
Łącznie w roku 2012 Wydawnictwo opublikowało 108 książek (załącznik 1), w tym pierwszego audiobooka oraz książeczkę 
promocyjną Uniwersytetu Gdańskiego z płytą CD z wybranymi przebojami piosenki żeglarskiej, której celem jest propagowanie 
działalności i tradycji morskiej naszej Alma Mater. W Wydawnictwie w 2012 r. podjęto nowe przedsięwzięcia wydawnicze, 
mające na celu promocję Uniwersytetu Gdańskiego. Do tych przedsięwzięć należy zaliczyć wspomniane wydania płyt CD, ale 
też wydanie książki „Na drodze przygody”. 20-lecie Adventure Club UG, mającej upamiętnić dokonania Studenckiego Koła 
Naukowego Adventure Club, które założył i do dziś nim kieruje mgr Czesław „Kuba Jakubczyk”. Projekt ten został w większości 
sfinansowany z pieniędzy sponsorów. Ponadto, biorąc pod uwagę znaczenie kontaktów naszej uczelni z uczelniami chińskimi i 
wykorzystując fakt, że przez dwa lata studenci z Harbina studiowali na naszej polonistyce, Wydawnictwo UG przy współpracy z 
Centrum Studiów Azji Wschodniej wydało promocyjne kalendarze na rok 2013 – Studenci z Harbina na Uniwersytecie Gdańskim. 
Książki zgodnie z umową przetargową nr A120-211-205/11/SS są drukowane w Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 
Umowa ta została podpisana dnia 24 lutego 2012 r. na okres do 31 grudnia 2012 r. W tym czasie miała zostać zrealizowana 
wartość umowy. Nie udało się wyczerpać sumy umowy w okresie do 31 grudnia 2012 r. Wpływ na to miał fakt, że od kwietnia 
wiele publikacji zaczęto zlecać na druk cyfrowy zamiast offsetowego, jeśli nie było przesłanek koniecznych do zastosowania 
druku offsetowego. Pozwoliło to wprowadzić znaczne oszczędności. Koszt druku 1 ark. drukarskiego przy druku offsetowym 
dla nakładu 120 egz. to 0,72 zł, a przy druku cyfrowym 0,29 zł. Pozwoliło to wprowadzić znaczne oszczędności w druku dla 
Uniwersytetu. Technikę druku należy bowiem dostosowywać do nakładu i zawartości książki, a także sposobu wydania. 
Znaczne obniżenie kosztów druku spowodowało, że suma określona w przetargu nie została wykorzystana. Podjęto więc 
decyzję o przedłużeniu umowy na okres do wyczerpania sumy pod warunkiem, że okaże się to korzystne dla zamawiającego. 
Przeprowadzona analiza rynku jednoznacznie wskazała korzyści płynące z przedłużenia umowy. Dnia 3 grudnia 2012 r. została 
wydana decyzja przedłużająca umowę na okres do wyczerpania sumy.
Nagranie i wydanie płyt – audiobooka i płyty promocyjnej UG odbyło się przy współpracy z wytwórnią Soliton z Sopotu. Do 
udziału w nagraniu audiobooka Konstytucji RP (pierwszy taki projekt w Polsce) udało się namówić aktora Teatru Wybrzeże 
pana Krzysztofa Gordona. Projekt został zrealizowany wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji UG. W przypadku płyty 
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szantowej udało się pozyskać nieodpłatnie utwory na płytę od wytwórni Soliton, a dodatkowo zespół Johnny Roger nagrał 
utwory specjalnie na tę płytę. W przygotowanie płyty promocyjnej włączyły się poszczególne jednostki UG, a cały projekt 
został zrealizowany przy współpracy z Biurem Promocji UG.

Organizacja pracy w wydawnictwie 
W celu usprawnienia procesu wydawniczego i lepszej organizacji pracy w Wydawnictwie UG od kwietnia 2012 r. wprowadzono 
nowe formularze: ankietę wydawniczą, którą wypełnia autor przed złożeniem publikacji do Wydawnictwa, dzięki której 
otrzymujemy pełniejszą informację o książce, autorze, a także o ewentualnym rynku docelowym, na którym można by książkę 
sprzedać, co ułatwia zarówno określenie odpowiedniego nakładu, jak i późniejszą dystrybucję. Drugim formularzem jest 
karta książki, zawierająca informację o wszystkich osobach pracujących nad książką wraz z datami ukończenia poszczególnych 
etapów prac – od wysłania do recenzji do momentu przekazania do druku. Ponadto dla każdej nowej publikacji złożonej do 
Wydawnictwa UG zakładany jest folder książki, zawierający ankietę wydawniczą, kalkulację, kartę książki, zlecenie do druku. 
Takie skatalogowanie książek uporządkowało pracę i pozwoliło na pełniejszą kontrolę procesu wydawniczego. Ankieta poza 
tym, że daje pełniejszą informację o książce i możliwych polach dystrybucji, ułatwia też planowanie pracy w Wydawnictwie, 
gdyż zawiera informację o terminie złożenia książki. 
Zarządzanie procesem wydawniczym i kontrola pracy redaktorów poskutkowały tym, że znacznie skrócił się czas oczekiwania 
książki po recenzji na przekazanie jej do redakcji i rozpoczęcie procesu wydawniczego. Do Wydawnictwa w 2012 r. trafiło 
bardzo dużo prac mających stanowić podstawę otwarcia przewodu habilitacyjnego. Ze względu na wagę problemu postawiono 
sobie za cel, by prace te nie czekały na proces wydawniczy, ale natychmiast trafiały do redakcji po tym, jak autorzy złożą je 
poprawione po recenzjach. Jak na razie cel ten udaje się realizować, a średnio czas, jaki Wydawnictwo wyznacza na zakończenie 
prac i opublikowanie książki, to około 3 miesiące. Jest to okres krótki, ale wymaga stałej kontroli i ciągłego zabiegania o to, by 
książki trafiały do kompetentnych i sprawnych redaktorów. 
Aby zapewnić autorom sprawną i kompetentną pracę nad złożonymi przez nich książkami rozszerzono współpracę z redaktorami 
wykonującymi redakcję w oparciu o umowę o dzieło (do kwietnia 2012 r. współpracowano z dwiema redaktorkami na tych 
zasadach). 

dystrybucja 
W 2012 r. Wydawnictwo wzięło udział w XIII Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2012” dnia 13 
lipca 2012 r. w Kościerzynie, a także w XVI Targach Książki w Krakowie w dniach 25–28 października 2012 r. W roku 2013 jest 
planowany również udział w Warszawskich Targach Książki w maju.
W celu polepszenia dystrybucji książek Wydawnictwa UG doprowadzono do finału prace nad sklepem internetowym (http://
kiw.ug.edu.pl), który został uruchomiony dnia 9 maja 2012 r. Sklep został podpięty pod nową stronę Wydawnictwa UG. W 
ramach poszerzenia informacji o Wydawnictwie, prowadzonej przez nie działalności, a przede wszystkim o wydawanych 
w nim publikacjach założono, przy pomocy Ośrodka Informatycznego UG, nową stronę internetową Wydawnictwa. Strona 
internetowa stała się bardzo pomocnym narzędziem nie tylko w kontakcie z autorami i ewentualnymi klientami, ale dzięki 
niej udało się zyskać profity w księgarniach w Kampusie UG. Dzięki temu, że Wydawnictwo UG poleca na swoich stronach 
księgarnie wydziałowe naszego Uniwersytetu, udało się pozyskać osobne regały tylko z książkami Wydawnictwa UG. Ma to 
ułatwić dostęp do naszych książek, wyeksponować je i zareklamować autorów oraz samo Wydawnictwo.
Sklep internetowy obsługiwał i jego stroną administrował student, pan Michał Marynowski, który współpracował z 
Wydawnictwem w oparciu o umowę o dzieło. Wydawane książki są zgłaszane do konkursów. W 2012 r. dwie wydane przez 
Wydawnictwo książki zdobyły nagrody: praca habilitacyjna dra Rafała Kubickiego otrzymała główną nagrodę w edycji książki 
pomorskiej (opracowania naukowe) na Kościerskich Targach Książki, a praca habilitacyjna dra Arkadiusza Janickiego otrzymała 
nagrodę „Przeglądu Wschodniego” w kategorii dzieła krajowe. Obie książki w całości bardzo szybko się sprzedały, w przypadku 
książki dra Janickiego ze względu na dużą ilość zapytań o tę pozycję zrobiono dodruk. W planach jest coroczne organizowanie 
konkursu przez Wydawnictwo na najlepszą książkę podoktorską i najlepszą książkę naukową wydaną w Wydawnictwie UG, co 
zostało już ujęte w nowym regulaminie. 
Podejmowane działania w celu polepszenia dystrybucji oraz rozreklamowania książek przynoszą rezultaty, ale z pewnością 
wiele na tym polu jest jeszcze do zrobienia. Konieczne  jest utworzenie nowego stanowiska specjalisty do spraw dystrybucji 
i promocji. 

współpraca z jednostkami Uniwersytetu Gdańskiego i innymi instytucjami
Wydawnictwo współpracowało z innymi jednostkami Uniwersytetu. Stale współpracuje z Centrum Studiów Azji Wschodniej 
UG, w ramach którego wspólnie od 2012 r. zaczęto wydawać nowe czasopismo naukowe „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 
(półrocznik, ukazały się 2 pierwsze zeszyty), wydano też kalendarz „Studenci z Harbina na Uniwersytecie Gdańskim”. Z 
poszczególnymi wydziałami współpracujemy w ramach obsługi procesu wydawniczego książek pracowników naukowych, 
ale podjęliśmy też w 2012 r. współpracę z organizacjami studenckimi (nowy plan czasopisma Międzywydziałowego Koła 
Praw Człowieka UG im. Gustawa Radbrucha pt. „Aequitas”), z Działem Promocji UG (wydanie płyty promocyjnej In mari 
via tua). Ponadto starano się pozyskiwać nowych autorów, przejmować do wydania i dystrybucji książki  i czasopisma 
wcześniej drukowane poza Wydawnictwem UG (w ten sposób w 2012 r. pozyskano czasopisma „Niepełnosprawność” oraz 
serię „Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” z Wydziału Nauk Społecznych, czasopisma „Disputatio” i „Imponderabilia” z Wydziału 
Prawa i Administracji, „Panoptikum” z Wydziału Filologicznego i ACK).  
Nawiązaliśmy współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Psychologii Społecznej, w ramach której zaczęliśmy wydawać nową 
serię wydawniczą: Monografie z Psychologii Międzykulturowej (ukazał się tom 1). Patronem serii został prof. dr hab. Paweł 
Boski.  



3. Studium Języków Obcych
DZIAłALNOść DYDAKTYCZNA

W 2012 roku Studium Języków Obcych prowadziło lektoraty z języków: angielskiego,  francuskiego, hiszpańskiego, niemiec-
kiego, polskiego  dla  obcokrajowców, rosyjskiego, szwedzkiego i włoskiego.

Udział  studentów  studiów  stacjonarnych  UG  w  lektoratach  języków obcych
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Angielski 241 141 143 1356 278 143 601 734 468 828 884 5817
Francuski - - - 122 23 8  11  23  187
Hiszpański - - - 348 167 6  7 2 9  539
Niemiecki 48 - - 250 76 131  67 4 18 6 600
Polski - - - 35 4 - - 1 4 - 6 50
Rosyjski - - - 105 29 9 - 8 3 37  191
Szwedzki    47 18 -  -    65
Włoski    29 26 -  -    55
Ogółem 289 141 143 2292 621 297 601 828 481 915 896 7504

Udział  studentów  studiów  niestacjonarnych  UG  w  lektoratach  języków obcych

Wydział Liczba studentów
Ekonomiczny 330
Filologiczny 366
Historyczny 52
Matematyki, Fizyki i Informatyki 73
Nauki Społeczne 378
Oceanografii i Geografii 46
Prawo i Administracja 789
Zarządzanie 419
Ogółem 2453

Udział  doktorantów  UG  w  lektoratach  języków obcych

Wydział Liczba studentów
Biologii 15
Biotechnologii 24

Zestawienie kosztów poniesionych na wydanie poszczególnych rodzajów publikacji w 2012 r.

Rodzaj publikacji Pozycje Arkusze 
wydawnicze Nakład Koszty wydania 

poniesione w 2011 roku*
Podręczniki 15 3570 165,5 50 262,-
Prace habilitacyjne 17 2640 477 143 753,-
Monografie 52 10940 798 379 500,-
Zeszyty Naukowe 21          6770 620 158 356,-
VARIA 3 1900 12 29 435,-
Ogółem 108 25 820 2 072,5 761 306,-

Koszt jednego arkusza wydawniczego zł 367,-
Uwaga: koszt wydania podręczników do 10 ark. 38 421,- 

koszt wydania habilitacji do 10 ark. 37 539,-
przychody ze sprzedaży  książek  416 201,-                                                      



Chemii  12
Ekonomiczny 18
Nauk Społecznych 56
Oceanografii i Geografii 18
Zarządzania 25
Ogółem 168

Pensum dydaktyczne w strukturze wydziałów
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WB 941 0 0 112 0 0 0 0 1053

mwB 630 0 120 0 0 0 0 0 750
wCh 1170 0 0 0 0 60 0 0 1230
we 4526 566 1010 2038 90 756 418 50 9454
WF 2067 298 570 180 0 0 0 423 3538
wH 1974 60 150 788 0 60 0 60 3092
wmfI 2276 0 0 0 0 0 0 0 2276
wns 4277 120 180 552 0 60 0 0 5189
WOiG 2111 0 0 0 0 0 0 0 2111
WPiA 2164 80 40 100 0 120 0 0 2504
WZ 2088 0 0 120 0 0 0 0 2208
Razem 24224 1124 2070 3890 90 1056 418 533 33405

W ramach programu ERASMUS odbyło się 600 godzin zajęć z języka polskiego.
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wCh 18 0 0 0 0 0 0 0 18
we 526 566 112 163 0 64 0 0 1431
WF 224 0 236 0 0 0 0 0 460
wH 109 60 0 60 0 0 0 0 229
wmfI 160 0 0 0 0 0 0 0 160
wns 1205 120 0 180 0 0 0 0 1505
WOiG 153 0 0 0 0 0 0 0 153
WPiA 998 80 0 274 0 87 0 0 1439
WZ 655 0 0 6 0 6 0 0 667
Razem 4048 826 348 683 0 157 0 0 6062

studia doktoranckie pensum
Wydział Biologii 302
Wydział Biotechnologii 24
Wydział Chemii  
Wydział Ekonomiczny 18
Wydział Nauk Społecznych 56
Wydział Oceanografii i Geografii 18
Wydział Zarządzania 25
Ogółem 443



Kursy językowe
W  2012  roku  SJO w  ramach  dodatkowej  działalności  prowadziło  kursy   językowe  dla  studentów  i  pracowników  UG  
oraz dla osób spoza uczelni.  Zorganizowano kursy na wszystkich poziomach zaawansowania z następujących języków: an-
gielskiego, w tym specjalistycznego dla prawników, chińskiego, francuskiego, hiszpańskiego, polskiego dla obcokrajowców i 
rosyjskiego.

PODWYżSZANIE KWALIFIKACJI DYDAKTYCZNYCh PRACOWNIKóW
 – współpraca oraz udział w szkoleniach metodyczno - informacyjnych organizowane przez wydawnictwa podręczników 

do nauki  języków obcych (Pearson Longman, Macmillan, Cambridge, Express Publishing, LektorKlett, Cornelsen)
 – udział w szkoleniach i prezentacjach organizowanych przez Międzynarodową Organizację Certyfikującą  ŐSD w Wied-

niu, z licencją Instytutu Austriackiego współpracującego z Zespołem  Lektorów   Języka  Niemieckiego  i Szwedzkiego
 – udział w prezentacjach egzaminów certyfikatowych z języka angielskiego (TOEIC, TOEFEL), niemieckiego (WIDAF) i 

hiszpańskiego (DELE)
 – udział w kursie Dydaktyki Akademickiej

WSPółPRACA Z ZAGRANICą
 – przeprowadzenie egzaminów certyfikatowych z języków: angielskiego  TOEIC,  francuskiego  DFA  i  DFP na mocy licen-

cji Paryskiej Izby Handlowo - Przemysłowej,  hiszpańskiego  DELE, niemieckiego  ŐSD 
 – zorganizowanie III edycji letnich intensywnych kursów języka polskiego -  Erasmus 2012 (EILC 2012) dla studentów z kra-

jów europejskich. 
 – Kursy EILC przeprowadzone przez lektorów języka polskiego jako obcego w Studium Języków Obcych UG w roku 2012 

zostały wybrane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji przykładem dobrej praktyki w roku 2012.
 – Udział lektora SJO w stypendium naukowym ICCR (Indian Council for Cultural Relations, Ministry of External Affairs, Go-

vernment of India), przyznanym przez Uniwersytet Rabindra Bharati w Kalkucie

DZIAłALNOść NA RZECZ śRODOWISKA STUDENCKIEGO
 – udział wszystkich zespołów językowych w X Bałtyckim Festiwalu Nauki
 – opieka  merytoryczna  nad  działalnością  studenckich kół naukowych z  języków: angielskiego,   francuskiego,  hiszpań-

skiego,  niemieckiego i polskiego 
 – zorganizowanie kursów języka polskiego jako obcego w ramach programu Erasmus 2012 (Erasmus Intensive Language 

Courses - EILC 2012) połączonego ze zwiedzaniem, poznawaniem kultury i tradycji naszego regionu. Kursy zostały dofi-
nansowane z Programu Erasmus „Uczenie się przez całe życie”

 – działalność klubu języka i piosenki rosyjskiej

BAZA mULTImEDIALNA SJO
Baza dydaktyczna SJO jest stale rozwijana i modernizowana. Obecnie studenci mają do dyspozycji pięć laboratoriów kompu-
terowych do nauki języków,  sale dydaktyczne Studium wyposażone są w stanowiska komputerowe i ekrany LCD. Z podręcz-
nego zbioru bibliotecznego SJO udostępniono 31250 woluminów. Zasoby biblioteczne – podręczniki, słowniki, czasopisma, 
pomoce multimedialne są systematycznie uaktualniane.

4. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jako jednostka międzywydziałowa organizuje i rozwija działalność dydaktyczną 
w zakresie wychowania fizycznego i sportu studentów, oraz prowadzi rekreację ruchową dla studentów, uczestników stu-
diów doktoranckich i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.  

DZIAłALNOść DYDAKTYCZNA
Działalność dydaktyczna obejmowała zajęcia obligatoryjne, fakultatywne, zajęcia sportowe w ramach sekcji KU AZS UG, za-
jęcia rehabilitacyjne i obozownictwo. W roku akademickim 2011/2012 obowiązkowym wychowaniem fizycznym objętych 
było 2556 studentów. Celem zajęć było podniesienie ogólnej sprawności fizycznej, umiejętności technicznych i taktycznych 
w wybranych dyscyplinach sportu. Zorganizowano 142 grupy ćwiczebne ogólnorozwojowe oraz specjalistyczne w 13 dyscy-
plinach: koszykówce, siatkówce, pływaniu, samoobronie, fitnesie, futsalu, badmintonie, tenisie, tenisie stołowym, ćwicze-
niach siłowych, łyżwiarstwie, nordic walkingu, wspinaczce sportowej. 
Dla słuchaczy studiów doktoranckich prowadzono 2 grupy zajęć – gry zespołowe i ćwiczenia siłowe.
Dla 192 studentów I i II roku studiów zorganizowano 47 /w tym 4 na pływalni/ grup rehabilitacyjnych. Prowadzono również 
rehabilitację indywidualną dla 3 studentów. Grupa 10 studentów była objęta zajęciami odnowy biologicznej. Celem tych za-
jęć było przywrócenie, poprawa oraz utrzymanie sprawności i zdrowia.
Dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zorganizowano dwa tygodniowe obozy rehabilitacyjne, obóz narciarski w Biał-
ce Tatrzańskiej, obozy żeglarskie w Górkach Zachodnich, rejs statkiem po Zatoce Gdańskiej, spływ kajakowy, cykliczne week-
endowe warsztaty rehabilitacyjne w Cetniewie, obóz wędrowny w Zakopanem, całoroczne zajęcia na basenie, sali rehabili-
tacyjnej i odnowie biologicznej. Celem tych zajęć była poprawa stanu zdrowia, aktywacja układu odpornościowego poprzez 
stosowanie zabiegów fizyko- i kinezoterapeutycznych, poprawa sprawności ogólnej i specjalistycznej, integracja w grupie.
Studium WFiS zorganizowało zajęcia fakultatywne w ramach Mistrzostw Międzywydziałowych Uniwersytetu Gdańskiego 



w formie ligi koszykówki mężczyzn, rozgrywek w siatkówce kobiet i mężczyzn, pływania, tenisa, trójboju siłowego, lekkoatle-
tyki.
Dla studentów chcących doskonalić swoje umiejętności w dyscyplinach nieujętych w obowiązkowym programie zorganizo-
wano kursy nauki i doskonalenia gry w tenisie, obozy narciarskie w Białce Tatrzańskiej, wędrówki żeglarskie po Wielkich Je-
ziorach Mazurskich. Klub Uczelniany AZS zorganizował wędrówki górskie w Tatrach oraz szkolenie akademickich kadr kultu-
ry fizycznej dla środowiska Gdańskiego w Łebie.
Słuchaczom Uniwersytetu III Wieku zaoferowano zajęcia ruchowe w formie: gimnastyki ogólnousprawniającej, stretchingu, 
pilatesu, jogi, ćwiczeń siłowych, rehabilitacji ogólnej i gimnastyki wschodu. W zajęciach uczestniczyło ok. 550 osób.
Zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla pracowników Uniwersytetu Gdańskiego w dyscyplinach: pływanie, ćwicze-
nia rehabilitacyjne, ćwiczenia siłowe, fitness, nauka gry w tenisa, odnowa biologiczna.

DZIAłALNOść SPORTOWA STUDIUm I KLUBU UCZELNIANEGO AZS UG
Działalność sportową SWFiS, przy współpracy z KU AZS UG, prowadziło w 25 sekcjach sportowych skupiających 675 zawod-
niczek i zawodników. 
Rok akademicki 2011/2012 to kolejny rok występów zespołów koszykówki kobiet i futsalu mężczyzn  w rozgrywkach I lig pań-
stwowych. Zespół koszykówki AZS Uniwersytet Gdański występował w I lidze centralnej . W rozgrywkach państwowych fut-
salu zespół AZS Uniwersytet Gdański zajął I miejsce w ostatecznej klasyfikacji sezonu 2011/2012 i awansował do Ekstraklasy.

Rok 2011/2012 to XXIX edycja Akademickich Mistrzostw Polski. Uczelnia nasza w klasyfikacji generalnej uplasowała się na 
VIII miejscu wśród 175 startujących uczelni, zaś w klasyfikacji uniwersytetów na III miejscu wśród 21 uniwersytetów.
Największe sukcesy odniosły sekcje: 
- judo mężczyzn – złoty medal
- piłka ręczna kobiet – złoty medal
- tenis kobiet – złoty medal
- żeglarstwo – złoty medal
- biegi przełajowe kobiet – srebrny medal
- lekko atletyka kobiet - srebrny medal
- futsal mężczyzn – brązowy medal
- wspinaczka sportowa – brązowy medal
- koszykówka mężczyzn – brązowy medal
Ponadto studentki i studenci Uniwersytetu Gdańskiego zdobywali także medale Akademickich Mistrzostw Polski. 

W wojewódzkich rozgrwkach akademickich nasza Uczelnia należała do ścisłej czołówki. W zawodach organizowanych przez 
AZS Organizację Środowiskową w Gdańsku nasz zespół został sklasyfikowany, zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn, na I miej-
scu. W rywalizacji Igrzysk Lat Pierwszych Uniwersytet Gdański uplasował się na III miejscu.
Rok 2011/2012 to również występy reprezentacji Uczelni poza granicami kraju. Sekcja judo mężczyzn uczestniczyła w zawo-
dach w Paryżu (Francja).
Klub Uczelniany AZS i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego były organizatorami imprez o cha-
rakterze ogólnopolskim i międzynarodowym:
- Student – Euro 2011 – polsko – ukraiński turniej piłki nożnej;
– Finał Akademickich Polski w Siatkówce Plażowej;
– IX Puchar Zarządu Głównego AZS w Piłce Nożnej Plażowej – Beach Soccer Gdyni 2012,
– Mikołajkowy Turniej w Siatkówce kobiet i mężczyzn;
– Turniej z okazji 42-lecia rocznicy powstania Uniwersytetu Gdańskiego w Piłce Ręcznej kobiet;
– Ogólnopolski Turniej w piłce ręcznej kobiet – Gdańska Jesień;
– Ogólnopolski Turniej Tenisa kobiet i mężczyzn o Puchar JM Rektora UG;
Ponadto zorganizowano:
– Dni Sportu Uniwersytetu Gdańskiego – piłka nożna, „trażówka”(piłka siatkowa na trawie), street basket, Mistrzostwa;
– Mistrzostwa Uniwersytetu Gdańskiego w pływaniu, tenisie i trójboju siłowym;
– Akademickie Mistrzostwa Pomorza w Tenisie, Tenisie Stołowym, Piłce Ręcznej, Siatkówce Plażowej,
– Ogólnopolski Test Coopera – 2 edycje.
W dorocznym Biegu Przełajowym o Puchar JM Rektora UG z okazji 42-lecia powołania Uczelni startowało 246 uczestników.

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI DYDAKTYCZNYCh
W ogólnopolskich konferencjach szkoleniowo-metodycznych uczestniczyło 10 osób. Celem było podniesienie kwalifikacji 

zawodowych w dyscyplinach: fitness, pilates, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka.
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1. Inwestycje

Jednostka organizacyjna 
lub obiekt

 nakłady poniesione na środki trwałe w budowie
środki 
własne DWW nfOśIGw Oś.inf./ds Dotacja 

budżetowa Ogółem

WZ 
ul. Armii Krajowej  943 250,01    943 250,01
we 
ul. Armii Krajowej  71,56    15 800 000,00 15 800 071,56
WOiG
Borucino
Hel

6 180,75  
73 450,00 96536,44

6 180,75
169 986,44

WB
ul. Wita Stwosza  38 775,75     5 565,75    44 341,50
mwB
ul. Kładki  7 827,50     29 134,00    24 993,60 61 955,10
wmfI
ul. Wita Stwosza  7 827,50     29 134,00    24 993,60 61 955,10
wns
ul. Bażyńskiego  30 677,43    30 677,43
HA nr 1
ul. Polanki  664 076,10    664 076,10
HA nr 2
ul. Hallera  87 041,70    87 041,70
BUG
ul. Armii Krajowej  7 762,78     20 295,00    28 057,78
DS nr 7 
ul. Armii Krajowej  7 762,78    7 762,78
DS nr 8 
ul. 1 Maja  7 762,78    7 762,78
DS nr 9 
ul. Bitwy pod Płowcami  36 654,00    36 654,00
“Trzynastka“  6 457,50    6 457,50
statek naukowo-
Badawczy „Oceanograf”  205 970,00    205 970,00
Ogółem  1 925 578,14     63 833,75     96 536,44     70 282,20     16 005 970,00     18 162 200,53    

2. Remonty

Jednostka organizacyjna 
lub obiekt

 Koszty remontów roku 2011 według źródeł finansowania 

 środki 
własne 

Koszty 
bieżacych 
napraw  

 dochody 
własne 

wydziału 
Inne źródła Ogółem

WOiG
ul. Piłsudskiego
Borucino
Hel

66 078,88
165 134,57

 46 775,21    
 16 005,10    
 44 511,24    

 2 500,00    115 354,09
181 139,67
44 511,24

WB
ul. Kładki
Górki Wschodnie 
ul.W.Stwosza
Kampus

 6 765,00    
 15 375,00    

 8 363,90    
 19 220,03    
 63 372,00    
 8 818,25    

15 128,90
34 595,03
63 372,00
8 818,25

mwB, ul. Kładki  27 693,00     13 464,24    41 157,24
wCh, ul. Sobieskiego  18 619,17    18 619,17
wmfI, ul. Wita Stwosza  69 324,74     13 660,24     37 283,75    120 268,73



In
w

estycje i rem
o

n
ty

WF
ul Wita Stwosza
ul. Grunwaldzka

 2 274,67     4 203,67    
 1 231,64    

6 478,34
1 231,64

wH
ul.Wita Stwosza
ul.Bielańska  

 2 274,67    
 2 494,00    

 4 335,91    
 1 221,56    

6 610,58
3 715,56

we, ul. Armii Krajowej  70 149,03     6 530,76     12 484,50    89 164,29
WZ
ul. Armii Krajowej
ul. Piaskowa

 214 891,82     10 464,08    
 6 621,85    

 183 182,45    
 11 932,93 

408 538,35
18 554,78

wns, ul. Bażyńskiego  4 692,60    4 692,60
Rektorat, ul. Bażyńskiego  100 000,00     19 470,19    119 470,19
„Trzynastka”, ul. Wita Stwosza  698,53    711,31 1 409,84
BUG
ul. Armii Krajowej 
ul. Wita Stwosza
ul. Chodkiewicza

 27 789,00    
 6 872,51    
 8 118,00    

 28 148,02    

6 872,51
35 907,00
28 148,02

HA nr 1, ul. Polanki  13 991,83    13 991,83
HA nr 2, ul. Hallera  24 890,58     2 951,50    27 842,08
Ośrodek Konferencyjno-
szkoleniowy UG w Leźnie  3 763,41    3 763,41
KCIK, ul. Andersa  30 387,16     3 190,41    33 577,57
Biały domek, ul. Polanki  209,00    209,00
SWFiS
ul. Bażyńskiego 
ul. Kładki

 170 975,01    
 6 659,59    

170 975,01
6 659,59

Ośrodek wypoczynkowy 
w Łączynie  19 508,51    19 508,51
mieszkania, ul. Kolberga  998,32    998,32
Ogółem  1 123 969,50     433 659,55     215 599,88     43 007,68    1 816 236,61

 3. Inwestycje unijne

Jednostka 
organizacyjna 

Obiekt

 nakłady poniesione na środki trwałe w budowie w roku 2011 
według źródeł finansowania 

środki własne 
UG efRR POIś Dotacja 

budżetowa Ogółem

WB 
Stacja Biologiczna 
ul. Ornitologów 170 217,10 146 031,21 316 248,31
WB 
Nowy budynek 
Wydziału
ul. Wita Stwosza 923 318,68 24 754 622,28 25 677 940,96
wCh
Nowy budynek 
Wydziału 
ul. Wita Stwosza 9 478,60 50 822 920,18 50 832 398,78
WF
Nowy budynek 
Neofilologii 
ul. Bażyńskiego 5 258 611,85 8 534 351,28 13 792 963,13



Rektorat
Nowy budynek 
administracji 
centralnej 
ul. Bażyńskiego 179 046,00 2 978 000,00 3 157 046,00
mwB
Budynek Instytutu 
Biotechnologii UG 2 460,00 512 910,00 0,00 515 370,00
wmfI
Budynek Instytutu 
Informatyki 
ul. Wita Stwosza 35 670,00 35 670,00
Ogółem 1 320 190,38 5 404 643,06 76 090 452,46 11 512 351,28 94 327 637,18

UWAGA:       
W tabeli w pozycji 4 w kolumnie „Dotacja budżetowa” ujeto wartość wydatków poniesionych z przyznanej rezerwy celowej 
Ministerstwa, a w pozycji 5 w kolumnie „Dotacja budżetowa” ujęto wartość wydatków poniesionych z przyznanej dotacji 
celowej Ministerstwa       
       
Legenda:       
Wydział Biologii, ul. Ornitologów: Projekt „Termomodernizacja obiektów dydaktyczno - badawczych Politechniki Gdańskiej i 

Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku”
Wydział Biologii, ul. Wita Stwosza: Projekt „Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”
Wydział Chemii, ul. Wita Stwosza: Projekt „Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”
Wydział Filologiczny, ul. Bażyńskiego: Projekt „Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu 

Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku”
Rektorat, ul. Bażyńskiego: Zadanie inwestycyjne: „Budowa budynku administracji centralnej Uniwersytetu Gdańskiego 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, ul. Wita Stwosza: Projekt „Budowa budynku Instytutu Biotechnologii 
Uniwersytetu Gdańskiego”

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, ul. Wita Stwosza: Projekt „Budowa Budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu 
Gdańskiego” - UWAGA: Projekt nie otrzymał dofinansowania (znajduje się na liscie rezerwowej), w związku z czym 
nie rozpoczeto prac budowlanych
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1. WEWNęTRZNE AKTY PRAWNE Z ROKU 2012

Uchwały senatu Uniwersytetu Gdańskiego
• nr 1/12 z 2012-01-26 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-

finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2011 rok 
• nr 2/12 z 2012-01-26 w sprawie upoważnienia Rektora 

UG do podjęcia działań mających na celu zamianę prawa 
własności do nieruchomości należących do UG i Gminy 
Miasta Gdańska na podstawie Porozumienia zawartego w 
dniu 09.12.2010 roku oraz aneksu z 12.12.11 

• nr 3/12 z 2012-01-26 w sprawie zatwierdzenia 
Zintegrowanego Modelu Zarządzania Uniwersytetem 
Gdańskim 

• nr 4/12 z 2012-01-26 w sprawie uzupełnienia uchwały 
nr 46/11 Senatu UG z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie 
warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia 
stacjonarne i niestacjonarne w UG w roku akademickim 
2012/2013 o limity przyjęć 

• nr 5/12 z 2012-01-26 w sprawie uzupełnienia uchwały 
Senatu UG nr 41/11 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie 
zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i 
niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na 
UGw roku akademickim 2011/2012 

• nr 6/12 z 2012-02-23 w sprawie miesięcznego limitu 
wydatków Uniwersytetu Gdańskiego w 2012 roku 

• nr 7/12 z 2012-02-23 w sprawie zmiany Statutu 
Uniwersytetu Gdańskiego 

• nr 8/12 z 2012-03-29 w sprawie wyrażenia zgody 
na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego z zakresu 
infrastruktury badawczej pod nazwą „Specjalistyczny statek 
naukowo-badawczy OCEANOGRAF do interdyscyplinarnych 
badań Morza Bałtyckiego” 

• nr 9/12 z 2012-03-29 w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie do spółki z o.o. Narodowe Centrum Badań 
Bałtyckich 

• nr 10/12 z 2012-03-29 w sprawie zmiany Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego Uniwersytetu Gdańskiego na lata 
2011-2020 stanowiącego załącznik do Strategii Rozwoju 
Uniwersytetu Gdańskiego 

• nr 11/12 z 2012-03-29 w sprawie zatwierdzenia wzorów 
dyplomów ukończenia studiów oraz wzoru świadectwa 
ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie 
Gdańskim 

• nr 12/12 z 2012-03-29 w sprawie Regulaminu Studiów UG 
• nr 13/12 z 2012-03-29 w sprawie zasad i trybu 

przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne 
studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Uniwersytecie 
Gdańskim w roku akademickim 2012/2013 

• nr 14/12 z 2012-03-29 w sprawie ustalenia wytycznych 
dla rad podstawowych jednostek dotyczących uchwalania 
planów studiów i programów kształcenia oraz opisywania 
ich realizacji i oceny rezultatów, zgodnie z Krajowymi 
Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 

• nr 15/12 z 2012-03-29 w sprawie uruchomienia na 
Wydziale Filologicznym nowych kierunków studiów od roku 
akademickiego 2012/2013 

• nr 16/12 z 2012-03-29 w sprawie określenia efektów 
kształcenia na kierunkach studiów na Wydziale 
Filologicznym 

• nr 17/12 z 2012-03-29 w sprawie określenia efektów 
kształcenia na kierunkach studiów na Wydziale Nauk 
Społecznych 

• nr 18/12 z 2012-03-29 w sprawie utworzenia na Wydziale 
Zarządzania Studiów Podyplomowych Menedżer jakości i 
bezpieczeństwa żywności 

• nr 19/12 z 2012-03-29 w sprawie utworzenia na Wydziale 
Nauk Społecznych Studiów Podyplomowych Psychologia 
Transportu 

• nr 20/12 z 2012-03-29 w sprawie likwidacji na Wydziale 
Oceanografii i Geografii Studiów Podyplomowych Geologia 
stosowana dla administracji 

• nr 21/12 z 2012-03-29 w sprawie likwidacji na Wydziale 
Oceanografii i Geografii Studiów Podyplomowych Przyroda 

• nr 22/12 z 2012-03-29 w sprawie zmiany uchwały nr 73/08 
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie określenia 
składu i przewodniczących stałych komisji senackich UG na 
kadencję 2008 – 2012 

• nr 23/12 z 2012-03-29 w sprawie nadania Stacji Biologicznej 
Wydziału Biologii imienia Profesora Fryderyka Pautscha 

• nr 24/12 z 2012-04-26 w sprawie zmiany Statutu 
Uniwersytetu Gdańskiego 

• nr 25/12 z 2012-04-26 w sprawie określenia efektów 
kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na 
Wydziale Oceanografii i Geografii 

• nr 26/12 z 2012-04-26 w sprawie określenia efektów 
kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na 
Wydziale Historycznym 

• nr 27/12 z 2012-04-26 w sprawie określenia efektów 
kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na 
Wydziale Ekonomicznym 

• nr 28/12 z 2012-04-26 w sprawie określenia efektów 
kształcenia dla kierunku Administracja prowadzonego na 
Wydziale Prawa i Administracji 

• nr 29/12 z 2012-04-26 w sprawie określenia efektów 
kształcenia dla kierunku studiów Biotechnologia 
prowadzonego na Międzyuczelnianym Wydziale 
Biotechnologii UG i GUMed 

• nr 30/12 z 2012-04-26 w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
Studiów Podyplomowych 

• nr 31/12 z 2012-04-26 w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
Studiów Doktoranckich 

• nr 32/12 z 2012-04-26 w sprawie zmiany uchwały nr 46/11 
Senatu UG z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków 
i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i 
niestacjonarne w UG w roku akademickim 2012/2013 

• nr 33/12 z 2012-04-26 w sprawie warunków i trybu rekrutacji 
kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w UG w 
roku akademickim 2013/2014 

• nr 34/12 z 2012-04-26 w sprawie zmiany uchwały nr 47/11 
Senatu z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie szczegółowych 
zasad przyjmowania na studia w latach 2012/2013, 
2013/2014 i 2014/2015 laureatów oraz finalistów olimpiad 
stopnia centralnego 

• nr 35/12 z 2012-04-26 w sprawie utworzenia na Wydziale 
Prawa i Administracji Studiów Podyplomowych Doradztwa 
finansowego 

• nr 36/12 z 2012-04-26 w sprawie likwidacji na 
Wydziale Filologicznym Studiów Podyplomowych 
Psychopedagogiczne przygotowanie nauczycieli języka 
angielskiego 

• nr 37/12 z 2012-04-26 w sprawie likwidacji na Wydziale 
Oceanografii i Geografii Studiów Podyplomowych Człowiek 
i Środowisko 

• nr 38/12 z 2012-05-31 w sprawie uzupełnienia uchwały nr 
46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 
roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów 



na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie 
Gdańskim w roku akademickim 2012/2013 

• nr 39/12 z 2012-05-31 w sprawie uzupełnienia uchwały 
nr 33/12 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 
kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji 
kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w 
Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2013/2014 

• nr 40/12 z 2012-05-31 w sprawie uchylenia uchwały Senatu 
Uniwersytetu Gdańskiego nr 60/04 z dnia 25 listopada 2004 
roku w sprawie określenia zasad rozpatrywania odwołań 
od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych 

• nr 41/12 z 2012-05-31 w sprawie unieważnienia wyborów 
Dziekana na Wydziale Oceanografii i Geografii na wniosek 
Uczelnianej Komisji Wyborczej 

• nr 42/12 z 2012-05-31 w sprawie unieważnienia wyborów 
Prodziekanów na Wydziale Oceanografii i Geografii na 
wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej 

• nr 43/12 z 2012-05-31 w sprawie unieważnienia wyborów 
Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki na 
wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej 

• nr 44/12 z 2012-05-31 w sprawie unieważnienia wyborów 
Prodziekanów na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki 
na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej 

• nr 45/12 z 2012-05-31 w sprawie unieważnienia wyborów 
Dziekana Wydziału Historycznego na wniosek Uczelnianej 
Komisji Wyborczej 

• nr 46/12 z 2012-05-31 w sprawie unieważnienia wyborów 
Prodziekanów na Wydziale Historycznym na wniosek 
Uczelnianej Komisji Wyborczej 

• nr 47/12 z 2012-05-31 w sprawie zmiany Statutu 
Uniwersytetu Gdańskiego 

• nr 48/12 z 2012-05-31 w sprawie zmiany uchwały nr 20/07 
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 marca 2007 
roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora 
dla nauczycieli akademickich 

• nr 49/12 z 2012-05-31 w sprawie zmiany uchwały Senatu 
Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 maja 1993 roku 
w sprawie powołania Międzyuczelnianego Wydziału 
Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii 
Medycznej w Gdańsku 

• nr 50/12 z 2012-05-31 w sprawie zmiany uchwały nr 20/03 
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 maja 2003 
roku w sprawie utworzenia na Wydziale Biologii, Geografii 
i Oceanologii i Wydziale Chemii międzywydziałowego 
kierunku studiów Ochrona Środowiska 

• nr 51/12 z 2012-05-31 w sprawie zmiany uchwały Senatu 
Uniwersytetu Gdańskiego nr 94/02 z dnia 25 kwietnia 2002 
roku w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji 
dwuletnich wieczorowych studiów prawniczych 

• nr 52/12 z 2012-05-31 w sprawie ustalenia wytycznych 
dla rad podstawowych jednostek dotyczących uchwalania 
programów i planów studiów doktoranckich oraz oceny 
ich realizacji, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla 
Szkolnictwa Wyższego 

• nr 53/12 z 2012-05-31 w sprawie określenia efektów 
kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na 
Wydziale Biologii 

• nr 54/12 z 2012-05-31 w sprawie określenia efektów 
kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na 
Wydziale Chemii 

• nr 55/12 z 2012-05-31 w sprawie określenia efektów 
kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na 
Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki 

• nr 56/12 z 2012-05-31 w sprawie określenia efektów 
kształcenia dla kierunku Prawo prowadzonego na Wydziale 
Prawa i Administracji 

• nr 57/12 z 2012-05-31 w sprawie określenia efektów 
kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na 
Wydziale Zarządzania 

• nr 58/12 z 2012-05-31 w sprawie utworzenia na Wydziale 
Nauk Społecznych Studiów Podyplomowych Aktywizacja 
obywatelska społeczności lokalnych w Unii Europejskiej 

• nr 59/12 z 2012-05-31 w sprawie likwidacji na Wydziale 
Biologii Studiów Podyplomowych Biologia jako drugi 
nauczany przedmiot 

• nr 60/12 z 2012-05-31 w sprawie likwidacji na Wydziale 
Filologicznym Studiów Podyplomowych Komunikacji 
Społecznej i Kultury Medialnej 

• nr 61/12 z 2012-05-31 w sprawie określenia efektów 
kształcenia na studiach podyplomowych prowadzonych na 
Wydziale Biologii 

• nr 62/12 z 2012-05-31 w sprawie określenia efektów 
kształcenia na studiach podyplomowych prowadzonych na 
Wydziale Nauk Społecznych 

• nr 63/12 z 2012-05-31 w sprawie określenia efektów 
kształcenia na studiach podyplomowych prowadzonych na 
Wydziale Prawa i Administracji 

• nr 64/12 z 2012-05-31 w sprawie określenia efektów 
kształcenia na studiach podyplomowych prowadzonych na 
Wydziale Filologicznym 

• nr 65/12 z 2012-05-31 w sprawie zatwierdzenia wzorów 
dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz wzorów 
druków zawiadomień o nadaniu stopnia doktora i doktora 
habilitowanego wydawanych przez Uniwersytet Gdański 

• nr 66/12 z 2012-06-28 w sprawie zmiany Statutu 
Uniwersytetu Gdańskiego 

• nr 67/12 z 2012-06-28 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Uniwersytetu Gdańskiego za 
2011 rok 

• nr 68/12 z 2012-06-28 w sprawie zatwierdzenia planu 
rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2012 
rok 

• nr 69/12 z 2012-06-28 w sprawie zmiany Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego Uniwersytetu Gdańskiego na lata 
2011-2020 stanowiącego załącznik do Strategii Rozwoju 
Uniwersytetu Gdańskiego 

• nr 70/12 z 2012-06-28 w sprawie zabezpieczenia 
wkładu własnego na współfinansowanie projektu 
„Termomodernizacja budynku Wydziału Ekonomicznego 
Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul Armii Krajowej 
119/121” 

• nr 71/12 z 2012-06-28 w sprawie sprzedaży prawa własności 
do nieruchomości należącej do Uniwersytetu Gdańskiego 
położonej w Gdańsku przy ul. Dmowskiego16 A 

• nr 72/12 z 2012-06-28 w sprawie zmiany uchwały Senatu 
UG nr 11/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie w sprawie 
zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów oraz 
wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w 
UG 

• nr 73/12 z 2012-06-28 w sprawie zmiany Regulaminu 
Studiów Uniwersytetu Gdańskiego 

• nr 74/12 z 2012-06-28 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Muzeum Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego 

• nr 75/12 z 2012-06-28 w sprawie uzupełnienia uchwały nr 
46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 



roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów 
na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie 
Gdańskim w roku akademickim 2012/2013 

• nr 76/12 z 2012-06-28 w sprawie utworzenia na 
Wydziale Nauk Społecznych Studiów Podyplomowych 
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe 

• nr 77/12 z 2012-06-28 w sprawie utworzenia na Wydziale 
Nauk Społecznych Studiów Podyplomowych Praca z 
dzieckiem niedostosowanym społecznie i jego rodziną 

• nr 78/12 z 2012-06-28 w sprawie utworzenia na Wydziale 
Nauk Społecznych Studiów Podyplomowych Studia wiedzy 
o Pomorzu 

• nr 79/12 z 2012-06-28 w sprawie utworzenia na Wydziale 
Prawa i Administracji Studiów Podyplomowych Prawo 
cywilne 

• nr 80/12 z 2012-06-28 w sprawie utworzenia na Wydziale 
Prawa i Administracji Studiów Podyplomowych Prawo 
spółek 

• nr 81/12 z 2012-06-28 w sprawie likwidacji na Wydziale 
Chemii Studiów Podyplomowych Ekologia – Etyka - Technika 

• nr 82/12 z 2012-06-28 w sprawie określenia efektów 
kształcenia dla kierunku studiów Agrochemia prowadzonego 
na Wydziale Chemii 

• nr 83/12 z 2012-06-28 w sprawie opinii dotyczącej efektów 
kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych na 
Wydziale Oceanografii i Geografii 

• nr 84/12 z 2012-06-28 w sprawie opinii dotyczącej efektów 
kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych na 
Wydziale Nauk Społecznych 

• nr 85/12 z 2012-06-28 w sprawie opinii dotyczącej efektów 
kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych na 
Wydziale Filologicznym 

• nr 86/12 z 2012-06-28 w sprawie opinii dotyczącej efektów 
kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych na 
Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki 

• nr 87/12 z 2012-06-28 w sprawie opinii dotyczącej efektów 
kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych na 
Wydziale Ekonomicznym 

• nr 88/12 z 2012-06-28 w sprawie opinii dotyczącej efektów 
kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych na 
Wydziale Zarządzania 

• nr 89/12 z 2012-06-28 w sprawie opinii dotyczącej 
efektów kształcenia na Interdyscyplinarnych Przyrodniczo-
Matematycznych Studiach Doktoranckich – IPMSD 

• nr 90/12 z 2012-06-28 w sprawie opinii dotyczącej efektów 
kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych na 
Wydziale Biologii 

• nr 91/12 z 2012-06-28 w sprawie opinii dotyczącej efektów 
kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych na 
Wydziale Historycznym 

• nr 92/12 z 2012-06-28 w sprawie opinii dotyczącej efektów 
kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych na 
Wydziale Chemii 

• nr 93/12 z 2012-06-28 w sprawie określenia efektów 
kształcenia na studiach podyplomowych prowadzonych na 
Wydziale Oceanografii i Geografii 

• nr 94/12 z 2012-06-28 w sprawie określenia efektów 
kształcenia na studiach podyplomowych prowadzonych na 
Wydziale Nauk Społecznych 

• nr 95/12 z 2012-06-28 w sprawie określenia efektów 
kształcenia na studiach podyplomowych prowadzonych na 
Wydziale Filologicznym 

• nr 96/12 z 2012-06-28 w sprawie określenia efektów 
kształcenia na studiach podyplomowych prowadzonych na 
Wydziale Historycznym 

• nr 97/12 z 2012-06-28 w sprawie określenia efektów 
kształcenia na studiach podyplomowych prowadzonych na 
Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki 

• nr 98/12 z 2012-06-28 w sprawie określenia efektów 
kształcenia na studiach podyplomowych prowadzonych na 
Wydziale Ekonomicznym 

• nr 99/12 z 2012-06-28 w sprawie określenia efektów 
kształcenia na studiach podyplomowych prowadzonych na 
Wydziale Zarządzania 

• nr 100/12 z 2012-06-28 w sprawie zmiany uchwały nr 40/07 
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 czerwca 2007 
roku w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Nauczyciela 
Akademickiego UG 

• nr 101/12 z 2012-09-20 w sprawie zmiany uchwały nr 
72/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 września 
2011 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i 
usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański 
oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat 

• nr 102/12 z 2012-09-27 w sprawie składu osobowego 
stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu 
Gdańskiego na kadencję 2012-2016 

• nr 103/12 z 2012-09-27 w sprawie powołania składu 
osobowego Konwentu Godności Honorowych Uniwersytetu 
Gdańskiego na okres kadencji władz 2012 – 2016 

• nr 104/12 z 2012-09-27 w sprawie przeznaczenia 
dodatkowych środków z przychodów własnych na 
wynagrodzenie JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 

• nr 105/12 z 2012-10-25 w sprawie zmiany uchwały nr 
102/12 Senatu UG z dnia 27 września 2012 roku w sprawie 
składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych 
Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012-2016 

• nr 106/12 z 2012-10-25 w sprawie uruchomienia od roku 
akademickiego 2012/2013 na Wydziale Historycznym 
Studiów Podyplomowych Historia i Społeczeństwo. 
Dziedzictwo epok. 

• nr 107/12 z 2012-10-25 w sprawie likwidacji na Wydziale 
Historycznym Studiów Podyplomowych Historia Żydów 

• nr 108/12 z 2012-10-25 w sprawie likwidacji na Wydziale 
Zarządzania Studiów Podyplomowych Marketing 
Terytorialny 

• nr 109/12 z 2012-10-25 w sprawie zmiany Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego Uniwersytetu Gdańskiego na lata 
2011-2020 stanowiącego załącznik do Strategii Rozwoju 
Uniwersytetu Gdańskiego 

• nr 110/12 z 2012-11-29 w sprawie zmiany uchwały nr 
102/12 Senatu UG z dnia 27 września 2012 roku w sprawie 
składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych 
Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012-2016 

• nr 111/12 z 2012-11-29 w sprawie wyboru biegłego 
rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego 
Uniwersytetu Gdańskiego za 2012 rok 

• nr 112/12 z 2012-11-29 Apel do Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie ustawy Prawo zamówień publicznych 

• nr 113/12 z 2012-11-29 w sprawie uruchomienia od roku 
akademickiego 2013/2014 na Wydziale Nauk Społecznych 
kierunku studiów Pedagogika Wczesnej Edukacji 

• nr 114/12 z 2012-11-29 w sprawie likwidacji na Wydziale 
Matematyki, Fizyki i Informatyki Studiów Podyplomowych 
Matematyka z Informatyką 



• nr 115/12 z 2012-11-29 w sprawie określenia efektów 
kształcenia na Studiach Podyplomowych prowadzonych na 
Wydziale Chemii 

• nr 116/12 z 2012-11-29 w sprawie określenia efektów 
kształcenia na Studiach Podyplomowych prowadzonych na 
Wydziale Filologicznym 

• nr 117/12 z 2012-12-20 w sprawie pełnienia funkcji 
kierowniczych przez pracowników Uniwersytetu 
Gdańskiego w innych szkołach wyższych 

• nr 118/12 z 2012-12-20 w sprawie zasadności powołania na 
UG spółki celowej w zakresie badań naukowych i transferu 
technologii oraz złożenia wniosku o dofinansowanie do 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

• nr 119/12 z 2012-12-20 w sprawie nowelizacji planu 
rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2012 
rok 

• nr 120/12 z 2012-12-20 w sprawie upoważnienia dla 
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego do dokonania stosownej 
korekty planu rzeczowo-finansowego na 2012 rok 

• nr 121/12 z 2012-12-20 w sprawie uruchomienia od roku 
akademickiego 2013/2014 na Wydziale Historycznym 
stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku 
Etnologia 

• nr 122/12 z 2012-12-20 w sprawie uruchomienia od roku 
akademickiego 2013/2014 na Wydziale Filologicznym 
kierunku studiów Etnofilologia kaszubska 

• nr 123/12 z 2012-12-20 w sprawie zmiany uchwały nr 63/12 
Senatu UG z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia 
efektów kształcenia na Studiach Podyplomowych 
prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji 

• nr 124/12 z 2012-12-20 w sprawie zmiany uchwały nr 
115/12 Senatu UG z dnia 29 listopada w sprawie określenia 
efektów kształcenia na Studiach Podyplomowych 
prowadzonych na Wydziale Chemii 

• nr 125/12 z 2012-12-20 w sprawie zmiany Uchwały nr 82/10 
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 grudnia 2010 
roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu „Zadania oraz 
zasady funkcjonowania komisji senackich Uniwersytetu 
Gdańskiego” 

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
• nr 1/R/12 z 2012-01-09 w sprawie zmiany zarządzenia 

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 27/R/10 z dnia 
26 kwietnia 2010 roku w sprawie podjęcia prac nad 
opracowaniem założeń Polityki Ryzyka 

• nr 2/R/12 z 2012-01-09 w sprawie zmiany zarządzenia 
nr 2/R/09 Rektora UG z dnia 21 stycznia 2009 roku w 
sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej 
ds. doktorantów dla rozpatrywania odwołań od decyzji 
wydziałowych komisji stypendialnych na okres kadencji 
2008-2012 

• nr 3/R/12 z 2012-01-12 w sprawie ogłoszenia 
ujednoliconego tekstu Uchwały Senatu UG nr 72/11 z dnia 
29 września 2011 roku w sprawie zasad pobierania opłat za 
studia i usługi edukacyjne świadczone przez UG oraz trybu i 
warunków zwalniania z tych opłat 

• nr 4/R/12 z 2012-01-23 w sprawie powołania Komisji ds. 
opracowania Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu 
Gdańskiego 

• nr 5/R/12 z 2012-02-01 w sprawie powołania Komisji ds. 
realizacji zadania inwestycyjnego z zakresu infrastruktury 
badawczej pod nazwą „Specjalistyczny statek naukowo-
badawczy „OCEANOGRAF” do interdyscyplinarnych badań 
Morza Bałtyckiego” 

• nr 6/R/12 z 2012-02-03 w sprawie zmiany zarządzenia 
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 56/R/09 z dnia 
16 listopada 2009 w sprawie wprowadzenia Systemu 
Okresowych Ocen Pracowniczych dla pracowników 
Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami 
akademickimi 

• nr 7/R/12 z 2012-02-15 w sprawie zmiany Regulaminu 
Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 
(utworzenie Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. 
Zarządzania Ryzykiem) 

• nr 8/R/12 z 2012-02-16 w sprawie świadczeń socjalnych na 
semestr letni roku akademickiego 2011/2012 oraz zmiany 
zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG z dnia 12 września 2011 
roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania 
pomocy materialnej studentom UG 

• nr 9/R/12 z 2012-02-17 w sprawie zmiany zarządzenia 
nr 24/R/07 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 
marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń 
socjalnych w UG 

• nr 10/R/12 z 2012-02-21 w sprawie zmiany w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Biologii (utworzenie Pracowni 
Fizjologii Behawioru i Stresu) 

• nr 11/R/12 z 2012-02-23 w sprawie warunków przyznawania 
lub przedłużania pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego 
stypendiów doktorskich 

• nr 12/R/12 z 2012-02-29 w sprawie procedury tworzenia 
i zatwierdzenia Planu Zamówień Publicznych Uniwersytetu 
Gdańskiego 

• nr 13/R/12 z 2012-02-29 w sprawie powołania Komisji 
ochrony własności intelektualnej w Uniwersytecie 
Gdańskim 

• nr 14/R/12 z 2012-02-29 w sprawie powołania Komisji ds. 
utworzenia spółki celowej w zakresie badań naukowych i 
transferu technologii 

• nr 15/R/12 z 2012-03-01 w sprawie wprowadzenia zmian w 
Regulaminie Pracy Uniwersytetu Gdańskiego 

• nr 16/R/12 z 2012-03-08 w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu Wewnętrznej Kontroli Instytucjonalnej 
Uniwersytetu Gdańskiego 

• nr 17/R/12 z 2012-03-16 w sprawie zmiany w 
strukturze organizacyjnej Międzyuczelnianego Wydziału 
Biotechnologii UG i GUMed 

• nr 18/R/12 z 2012-03-19 w sprawie zmiany Regulaminu 
Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 

• nr 19/R/12 z 2012-03-23 w sprawie zasad planowania, 
organizacji i wykonywania zadań obronnych w ramach 
powszechnego obowiązku obrony RP oraz świadczeń dla 
potrzeb obrony cywilnej 

• nr 20/R/12 z 2012-03-26 w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Biologii (likwidacja Pracowni 
Zoologii Morskiej) 

• nr 21/R/12 z 2012-03-28 w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Biologii (utworzenie Pracowni 
Sygnalizacji Wewnątrzkomórkowej) 

• nr 22/R/12 z 2012-03-28 w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Biologii (przekształcenie Pracowni 
Genetyki Człowieka w Pracownię Genomiki i Genetyki 
Człowieka) 

• nr 23/R/12 z 2012-04-02 w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Międzyuczelnianego Wydziału 
Biotechnologii UG i GUMed (utworzenie Pracowni Biofizyki) 

• nr 24/R/12 z 2012-04-03 w sprawie zmiany zarządzenia 
nr 24/R/07 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 



marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń 
socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim 

• nr 25/R/12 z 2012-04-10 w sprawie Komitetu Sterującego 
ds. Projektów Międzynarodowych 

• nr 26/R/12 z 2012-04-27 w sprawie powołania Rady 
Programowej Centrum Prawa Samorządowego i Prawa 
Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego 

• nr 27/R/12 z 2012-05-14 w sprawie zmiany zarządzenia 
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 27/R/10 z dnia 
26 kwietnia 2010 roku w sprawie podjęcia prac nad 
opracowaniem założeń Polityki Ryzyka 

• nr 28/R/12 z 2012-05-14 w sprawie zmiany zarządzenia 
Rektora nr 66/R/09 w sprawie wprowadzenia regulaminu 
wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego 
za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł 
zewnętrznych 

• nr 29/R/12 z 2012-05-22 w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Historycznego (przekształcenie 
Instytutu Archeologii w Instytut Archeologii i Etnologii) 

• nr 30/R/12 z 2012-05-22 w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Oceanografii i Geografii 
(przekształcenie Zakładu Gospodarki Przestrzennej w 
Katedrę Gospodarki Przestrzennej) 

• nr 31/R/12 z 2012-05-22 w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Zarządzania (utworzenie Zakładu 
Inwestycji oraz Zakładu Nieruchomości) 

• nr 32/R/12 z 2012-05-22 w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii 
UG i GUMed (przekształcenie Pracowni Diagnostyki 
Molekularnej w Zakład Diagnostyki Molekularnej) 

• nr 33/R/12 z 2012-05-22 w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Biologii (przekształcenie Katedry 
Fizjologii Roślin w Katedrę Fizjologii i Biotechnologii Roślin, 
przekształcenie Katedry Zoologii Bezkręgowców w Katedrę 
Zoologii Bezkręgowców 

• nr 34/R/12 z 2012-05-29 w sprawie opłaty wnoszonej przez 
osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie 
Gdańskim w roku akademickim 2012/2013 

• nr 35/R/12 z 2012-05-31 w sprawie opłat za usługi 
edukacyjne na Uniwersytecie Gdańskim w roku 
akademickim 2012/2013 

• nr 36/R/12 z 2012-05-31 w sprawie opłat za usługi 
edukacyjne na Uniwersytecie Gdańskim wnoszonych przez 
cudzoziemców w roku akademickim 2012/2013 

• nr 37/R/12 z 2012-06-01 w sprawie powołania Komisji 
rektorskiej do spraw opracowania propozycji zmiany 
Statutu Uniwersytetu Gdańskiego dotyczącej pensum 
dydaktycznego dla pracowników UG 

• nr 38/R/12 z 2012-06-05 w sprawie sporządzania i 
zatwierdzania w Uniwersytecie Gdańskim kalkulacji 
finansowej dla nowo tworzonych kierunków studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych 

• nr 39/R/12 z 2012-06-13 w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu zwiększenia doktorantom Uniwersytetu 
Gdańskiego stypendium doktoranckiego z dotacji 
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 

• nr 40/R/12 z 2012-06-14 w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Chemii (przekształcenie Zakładu 
Chemii Środowiska i Ekotoksykologii oraz Zakładu 
Fizykochemii Organicznej) 

• nr 41/R/12 z 2012-06-19 w sprawie zmiany zarządzenia 
nr 63/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 
września 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu 
Gdańskiego (Tekst ujednolicony) 

• nr 42/R/12 z 2012-06-20 w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Oceanografii i Geografii 

• nr 43/R/12 z 2012-06-20 w sprawie zmiany zarządzenia 
nr 58/R/08 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 
30 grudnia 2008 roku w sprawie udzielania zamówień 
publicznych w Uniwersytecie Gdańskim 

• nr 44/R/12 z 2012-06-22 w sprawie powołania Komitetu 
Monitorującego wykonanie Umowy o współpracy zawartej 
między Uniwersytetem Gdańskim a Bankiem Zachodnim 
WBK S.A. 

• nr 45/R/12 z 2012-06-28 w sprawie powołania Uczelnianej 
Komisji Rekrutacyjnej na kadencję 2012 - 2016 

• nr 46/R/12 z 2012-06-28 w sprawie ustalania szczegółowego 
wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli 
akademickich 

• nr 47/R/12 z 2012-06-28 w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji (utworzenie 
Muzeum Kryminalistyki) 

• nr 48/R/12 z 2012-06-29 w sprawie opłat za studia 
podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim w roku 
akademickim 2012/2013 

• nr 49/R/12 z 2012-07-02 w sprawie likwidacji na Wydziale 
Oceanografii i Geografii Niestacjonarnych Studiów 
Doktoranckich 

• nr 50/R/12 z 2012-07-04 w sprawie wynagrodzeń za udział 
w pracach komisji rekrutacyjnych 

• nr 51/R/12 z 2012-07-06 w sprawie procedury udzielania 
w Uniwersytecie Gdańskim zamówień publicznych, których 
wartość wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 
14 000 euro finansowanych z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 

• nr 52/R/12 z 2012-07-06 w sprawie wprowadzenia Strategii 
ICT (Information and Communication Technologies) 
Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2012-2016 

• nr 53/R/12 z 2012-07-06 W sprawie powołania 
Komisji ds. realizacji Projektu „Budowa Budynku 
Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału 
Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego” 

• nr 54/R/12 z 2012-07-06 W sprawie powołania Komisji ds. 
realizacji Projektu „Budowa Budynku Instytutu Informatyki 
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu 
Gdańskiego” 

• nr 55/R/12 z 2012-07-24 w sprawie wprowadzenia Polityki 
Zarządzania Ryzykiem oraz Podręcznika Zarządzania 
Ryzykiem w Uniwersytecie Gdańskim 

• nr 56/R/12 z 2012-07-24 w sprawie zmiany w strukturze 
organizacyjnej administracji Wydziału Prawa i Administracji 

• nr 57/R/12 z 2012-08-21 w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii 
UG i GUMed (likwidacja Katedry Wirusologii Molekularnej 
i przekształcenie Pracowni Biologii Molekularnej Wirusów 
oraz Pracowni Szczepionek Rekombinowanych w Zakłady) 

• nr 58/R/12 z 2012-09-11 w sprawie ochrony danych 
osobowych w Uniwersytecie Gdańskim 

• nr 59/R/12 z 2012-09-11 w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Zarządzania (utworzenie w 



Katedrze Marketingu Zakładu Strategii Marketingowych 
oraz Zakładu Marketingu Usług) 

• nr 60/R/12 z 2012-09-11 w sprawie podpisywania 
dyplomów i świadectw 

• nr 61/R/12 z 2012-09-12 w sprawie zmiany zarządzenia 
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 25/R/12 z dnia 10 
kwietnia 2012 roku w sprawie Komitetu Sterującego ds. 
Projektów Międzynarodowych 

• nr 62/R/12 z 2012-09-14 w sprawie elektronicznej 
legitymacji doktoranta 

• nr 63/R/12 z 2012-09-14 w sprawie obowiązkowego 
szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla 
studentów pierwszego roku studiów pierwszego, drugiego 
stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników 
studiów doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim 

• nr 64/R/12 z 2012-09-20 w sprawie ogłoszenia 
ujednoliconego tekstu Uchwały Senatu Uniwersytetu 
Gdańskiego nr 72/11 z dnia 29 września 2011 roku w 
sprawie zasad pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne 
świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i 
warunków zwalniania z 

• nr 65/R/12 z 2012-09-25 w sprawie zmiany zarządzenia 
nr 74/R/11 Rektora UG w sprawie przygotowywania 
i przekazywania sprawozdań oraz danych nauczycieli 
akademickich i studentów do systemu informacji o 
szkolnictwie wyższym POL-on 

• nr 66/R/12 z 2012-09-27 w sprawie powołania Uczelnianej 
Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich 
Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012 - 2016 

• nr 67/R/12 z 2012-09-27 w sprawie zmiany zarządzenia 
Rektora UG nr 55/R/08 w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na 
Uniwersytecie Gdańskim 

• nr 68/R/12 z 2012-09-27 w sprawie zmiany Regulaminu 
Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 

• nr 69/R/12 z 2012-09-27 w sprawie zmiany zarządzenia 
nr 89/R/11 Rektora UG z dnia 6 grudnia 2011 roku w 
sprawie Procedur Kontroli Zarządczej Obowiązujących w 
Uniwersytecie Gdańskim 

• nr 70/R/12 z 2012-10-01 w sprawie zmiany zarządzenia 
nr 63/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 
września 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu 
przyznawania pomocy materialnej studentom UG 

• nr 71/R/12 z 2012-10-01 w sprawie cennika usług 
bibliotecznych i opłat pobieranych w Bibliotece 
Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2012/2013 

• nr 72/R/12 z 2012-10-01 w sprawie uchylenia zarządzenie 
nr 11/R/10 Rektora UG w sprawie powołania Komisji 
ds. opracowania kierunków efektywnego zarządzania 
finansami w jednostkach Uniwersytetu Gdańskiego 

• nr 73/R/12 z 2012-10-02 w sprawie powołania Komisji 
rektorskiej do opracowania projektu zmiany Statutu 
Uniwersytetu Gdańskiego 

• nr 74/R/12 z 2012-10-04 w sprawie powołania Komisji do 
przeprowadzania przetargów pisemnych nieograniczonych 
na sprzedaż zbędnych nieruchomości należących do 
Uniwersytetu Gdańskiego 

• nr 75/R/12 z 2012-10-09 w sprawie uzupełnienia 
zarządzenia nr 35/R/12 Rektora UG w sprawie opłat za 
usługi edukacyjne na Uniwersytecie Gdańskim w roku 
akademickim 2012/2013 

• nr 76/R/12 z 2012-10-09 w sprawie powołania Komisji 
Socjalnej ds. Emerytów i Rencistów Uniwersytetu 
Gdańskiego na okres kadencji 2012-2016 

• nr 77/R/12 z 2012-10-09 w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Chemii (utworzenie Pracowni 
Magnetycznego Rezonansu Jądrowego) 

• nr 78/R/12 z 2012-10-10 w sprawie zmiany zarządzenia 
nr 4/R/12 Rektora UG w sprawie powołania Komisji ds. 
opracowania Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu 
Gdańskiego 

• nr 79/R/12 z 2012-10-15 w sprawie zmiany zarządzenia nr 
10/R/11 Rektora UG z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie 
opłat za noclegi w pokojach gościnnych Uniwersytetu 
Gdańskiego 

• nr 80/R/12 z 2012-10-16 w sprawie powołania Uczelnianego 
Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia na okres 
kadencji 2012-2016 

• nr 81/R/12 z 2012-10-22 w sprawie zapewnienia 
funkcjonowania kontrolingu w Uniwersytecie Gdańskim 

• nr 82/R/12 z 2012-10-23 w sprawie zmiany zarządzenia 
nr 74/R/11 Rektora UG w sprawie przygotowywania 
i przekazywania sprawozdań oraz danych nauczycieli 
akademickich i studentów do systemu informacji o 
szkolnictwie wyższym POL-on 

• nr 83/R/12 z 2012-10-23 w sprawie zmiany zarządzenia nr 
13/R/12 Rektora UG z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie 
powołania Komisji ochrony własności intelektualnej w 
Uniwersytecie Gdańskim 

• nr 84/R/12 z 2012-10-25 w sprawie sposobu i trybu 
przetwarzania w Uniwersytecie Gdańskim informacji 
niejawnych oznaczonych klauzulami „zastrzeżone” lub 
„poufne” 

• nr 85/R/12 z 2012-11-12 w sprawie powołania Odwoławczej 
Komisji Stypendialnej ds. doktorantów dla rozpatrywania 
odwołań od decyzji wydziałowych komisji stypendialnych 
na okres kadencji 2012-2016 

• nr 86/R/12 z 2012-11-12 w sprawie powołania Odwoławczej 
Komisji Stypendialnej ds. studentów dla rozpatrywania 
odwołań od decyzji wydziałowych komisji stypendialnych 
na okres kadencji 2012-2016 

• nr 87/R/12 z 2012-11-16 w sprawie zmiany zarządzenia nr 
14/R/12 Rektora UG z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie 
powołania Komisji ds. utworzenia spółki celowej w zakresie 
badań naukowych i transferu technologii 

• nr 88/R/12 z 2012-11-22 w sprawie zmiany zarządzenia 
nr 24/R/07 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 
marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń 
socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim 

• nr 89/R/12 z 2012-11-26 w sprawie zmiany w strukturze 
organizacyjnej administracji Międzyuczelnianego Wydziału 
Biotechnologii UG i GUMed 

• nr 90/R/12 z 2012-11-26 w sprawie zmiany zarządzenia 
Rektora UG nr 80/R/12 z dnia 16 października 2012 roku 
w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw 
Zapewniania Jakości Kształcenia na okres kadencji 2012-
2016 

• nr 91/R/12 z 2012-11-27 w sprawie powołania Komisji do 
spraw Realizacji Polityki Morskiej 

• nr 92/R/12 z 2012-11-27 w sprawie zadań oraz zasad 
funkcjonowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 
Uniwersytetu Gdańskiego 

• nr 93/R/12 z 2012-11-28 w sprawie powołania Rektorskiej 
Komisji ds. Hoteli Asystenckich Uniwersytetu Gdańskiego 
na okres kadencji 2012-2016 



• nr 94/R/12 z 2012-12-06 w sprawie określenia wzorów 
wydawanych przez Uniwersytet Gdański decyzji 
administracyjnych 

• nr 95/R/12 z 2012-12-14 w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Chemii (przekształcenie Pracowni 
Biotechnologii Molekularnej Środowiska w Zakład 
Biotechnologii Molekularnej) 

• nr 96/R/12 z 2012-12-14 w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Historycznego (przekształcenie 
Zakładu Archeologii Antycznej w Zakład Archeologii 
Śródziemnomorskiej) 

• nr 97/R/12 z 2012-12-14 w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych (przekształcenie 
Zakładu Psychologii Międzykulturowej w Zakład Psychologii 
Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju) 

• nr 98/R/12 z 2012-12-14 w sprawie ochrony dokumentów 
dotyczących systemów sygnalizacji włamania i napadu w 
Uniwersytecie Gdańskim 

• nr 99/R/12 z 2012-12-18 w sprawie zmiany zarządzenia 
nr 4/R/12 Rektora UG w sprawie powołania Komisji ds. 
opracowania Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu 
Gdańskiego 

• nr 100/R/12 z 2012-12-18 w sprawie zmiany zarządzenia 
Rektora UG nr 3/R/11 z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie 
dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego 
pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu 
Gdańskiego 

• nr 101/R/12 z 2012-12-21 w sprawie zmiany Regulaminu 
Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 

Zarządzenia Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
• nr 1/K/12 z 2012-01-05 w sprawie zasad i warunków 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników 
Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami 
akademickimi 

• nr 2/K/12 z 2012-01-05 w sprawie zmiany zarządzenia 
nr 3/K/12 z 2012-01-05 w sprawie wprowadzenia w 
Uniwersytecie Gdańskim Instrukcji monitoringu i windykacji 
należności 

• nr 4/K/12 z 2012-01-11 w sprawie zmiany zarządzenia 
nr 15/K/11 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 
2 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu 
ds. opracowania zmian w strukturze organizacyjnej 
Uniwersytetu Gdańskiego dotyczącej programów unijnych 

• nr 5/K/12 z 2012-01-17 w sprawie zmiany zarządzenia 
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego nr 1/K/06 z dnia 10 
stycznia 2006 roku dotyczącego wprowadzenia Instrukcji w 
sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej 
oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Uniwersytecie 
Gdańskim 

• nr 6/K/12 z 2012-02-02 w sprawie powołania Komisji 
kwalifikującej druki ścisłego zarachowania do likwidacji 

• nr 7/K/12 z 2012-02-23 w sprawie zmiany zarządzenia 
Kanclerza UG nr 7/K/11 z dnia 9 maja 2011 roku w 
sprawie opłat w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym 
Uniwersytetu Gdańskiego w Leźnie 

• nr 8/K/12 z 2012-04-17 w sprawie zmiany zarządzenia 
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/K/11 z dnia 
31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad 
gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w UG 

• nr 9/K/12 z 2012-04-17 w sprawie pieczęci i pieczątek 
służbowych używanych w Uniwersytecie Gdańskim 

• nr 10/K/12 z 2012-04-23 w sprawie doraźnego 
zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu 

Gdańskiego w okresie wakacji letnich w 2012 roku 
• nr 11/K/12 z 2012-05-10 w sprawie procedury planowania 

zadań inwestycyjnych i remontowych w Uniwersytecie 
Gdańskim 

• nr 12/K/12 z 2012-06-12 w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu ochrony wartości pieniężnych 
przechowywanych i transportowanych przez Uniwersytet 
Gdański 

• nr 13/K/12 z 2012-06-12 w sprawie zasad użytkowania 
osobowych samochodów służbowych w Uniwersytecie 
Gdańskim 

• nr 14/K/12 z 2012-06-12 w sprawie zmiany zarządzenia 
Kanclerza UG nr 1/K/11 z dnia 11 stycznia 2011 roku 
w sprawie Zasad gospodarki kasowej Uniwersytetu 
Gdańskiego 

• nr 15/K/12 z 2012-06-12 w sprawie wprowadzenia Instrukcji 
konwojowania wartości pieniężnych z Domów Studenckich 
i Hoteli Asystenckich do kasy Uniwersytetu Gdańskiego 

• nr 16/K/12 z 2012-06-12 w sprawie procedury zatrudniania 
na wolne miejsce pracy pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi 

• nr 17/K/12 z 2012-07-02 w sprawie sposobu umieszczania i 
weryfikacji treści na stronach internetowych Uniwersytetu 
Gdańskiego oraz w intranecie 

• nr 18/K/12 z 2012-09-04 w sprawie zmiany Instrukcji 
Kancelaryjnej dla Uniwersytetu Gdańskiego 

• nr 19/K/12 z 2012-09-04 w sprawie zmiany zarządzenia 
nr 10/K/11 Kanclerza UG z dnia 20 czerwca 2011 roku w 
sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach 
studenckich Uniwersytetu Gdańskiego 

• nr 20/K/12 z 2012-09-04 w sprawie wprowadzenia 
cennika opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich 
Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2012/2013 

• nr 21/K/12 z 2012-10-02 w sprawie dostępu do Portalu 
Pracownika Uniwersytetu Gdańskiego 

• nr 22/K/12 z 2012-10-05 w sprawie ochrony zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w 
Uniwersytecie Gdańskim 

• nr 23/K/12 z 2012-12-14 w sprawie określania zakresów 
obowiązków dla pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Gdańskim 



2. STRUKTURA UNIWERSYTETU GDAńSKIEGO

symbole jednostek na dzień 1 października 2011

L000 WYDZIAŁ BIOLOGII
L010 Dziekanat
L101 Stacja Badania Wędrówek Ptaków
L102 Stacja Biologiczna (im. Profesora Fryderyka Pautscha)
L105 Pracownia Dydaktyki Biologii
L107 Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
L109 Pracownia Muzeum Przyrodnicze
L111 Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin
L114 Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii
L116 - Pracownia Zoologii Systematycznej
L117 - Pracownia Zoologii Morskiej (z dniem 1 października 

2012 zostanie zlikwidowana)
L118 - Pracownia Parazytologii i Zoologii Ogólnej
L119 - Pracownia Muzeum Inkluzji w Bursztynie
L120 Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców
L121 - Pracownia Zoologii Kręgowców
L122 - Pracownia Ekologii i Etologii Kręgowców
L123 - Pracownia Ekofizjologii Ptaków
L124 Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka
L127 - Pracownia Badań Snu
L128 - Pracownia Neurobiologii
L129 - Pracownia Fizjologii Behawioru i Stresu
L130 Katedra Biochemii
L131 - Pracownia Biochemii Białek i Kwasów Nukleinowych
L132 - Pracownia Biochemii Mikroorganizmów
L135 Katedra Mikrobiologii
L140 Katedra Biologii Molekularnej
L141 - Pracownia Genetyki Molekularnej
L143 - Pracownia Genetyki Człowieka (z dniem 1 

października 2012 roku zostanie przeksztalcona w 
Pracownię Genomiki i Genetyki Czlowieka - L181)

L144 - Pracownia Biologii Molekularnej Bakterii
(L180 - Pracownia Sygnalizacji Wewnątrzkomórkowej - 

utworzona z dniem 1 października 2012 roku)
L145 Katedra Ekologii Roślin
L146 - Pracownia Ekologii Wód Słodkich
L147 - Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki
L150 Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody
L151 - Pracownia Geobotaniki i Ochrony Przyrody
L152 - Pracownia Taksonomii Roślin i Grzybów
L155 Katedra Genetyki
L156 - Pracownia Genetyki
L157 - Pracownia Limnozoologii
L160 Katedra Cytologii i Embriologii Roślin
L165 Katedra Ewolucji Molekularnej

G000 WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII
G010 Dziekanat
G300 Centrum GIS (Geograficznych Systemów 

Informacyjnych)
G310 Redakcja czasopisma”Oceanological and 

Hydrobiological Studies”
G100 Instytut Geografii
G105 - Katedra Geografii Ekonomicznej
G110 - Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu
G115 - Katedra Hydrologii
G120 - Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego
G125 - Katedra Limnologii
G135 - - Pracownia Kartografii, Teledetekcji i Systemów 

Informacji Geograficznej

G140 - Katedra Meteorologii i Klimatologii
G145 - Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania 

środowiska
G150 - Zakład Geografii Pojezierzy
G161 - Katedra Gospodarki Przestrzennej
G165 - - Pracownia Dydaktyki Geografii
G130 Stacja Limnologiczna w Borucinie
G200 Instytut Oceanografii
G205 - Zakład Biologii i Ekologii Morza
G206 - - Pracownia Ekologii Roślin Morskich
G208 - - Pracownia Ichtiologii
G209 - - Pracownia Ekologii Biochemicznej 

Mikroorganizmów
G210 - Zakład Oceanografii Fizycznej
G211 - - Pracownia Teledetekcji i Analizy Przestrzennej
G212 - - Pracownia Dynamiki Morza
G213 - - Pracownia Geoinformacji
G215 - Stacja Morska Instytutu Oceanografii w Helu
G220 - Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów 

Morskich
G235 - Zakład Chemii Morza i Ochrony środowiska 

Morskiego
G236 - - Pracownia Ochrony środowiska Morskiego
G237 - - Pracownia Chemii Morza i Atmosfery
G238 - - Pracownia Trwałych Związków Organicznych
G240 - Zakład Geologii Morza
G241 - - Pracownia Stratygrafii i Sedymentologii
G242 - - Pracownia Geofizyki Morskiej
G245 - Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich
G246 - - Pracownia Bioindykacji środowisk Morskich
G247 - - Pracownia Ekofizjologii Roślin Morskich
G248 - - Pracownia Ekologii Estuariów
G250 - Zakład Badań Planktonu Morskiego
G225 - Oceanograf II
G230 - Pracownia Aparatury Oceanograficznej

2000 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
2010 Dziekanat
2110 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
2111 - Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw
2112 - Zakład Ekonomiki Małej Firmy
2113 - Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw Okrętowych
2115 - Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem
2200 Instytut Organizacji i Zarządzania
2201 - Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem
2202 - Zakład Zarządzania Personelem
2204 - Zakład Strategii Zarządzania
2205 - Zakład Systemów Zarządzania
2125 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
(2126 - Zakład Inwestycji 
(2127 - Zakład Nieruchomości 
2130 Katedra Marketingu
2131 - Zakład Strategii Marketingowych
2132 - Zakład Marketingu Usług
2310 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2320 Katedra Statystyki
2330 Katedra Ekonometrii
2340 Katedra Rachunkowości
2341 - Zakład Rachunkowości Finansowej
2342 - Zakład Rachunkowości Zarządczej
2410 Katedra Finansów
2420 Katedra Bankowości
2520 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2600 Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne



2601 - Samodzielna Sekcja ds. Technik Multimedialnych 
Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego

3000 WYDZIAŁ EKONOMICZNY
3010 Dziekanat
3091 Wydziałowe Laboratorium Informatyczno-

Aparaturowe
3100 Instytut Transportu i Handlu Morskiego
3106 - Zakład Gospodarki Globalnej
3102 - Zakład Handlu Morskiego
3103 - Pracownia Komputerowa
3107 - Zakład Gospodarki Elektronicznej
3210 Katedra Rynku Transportowego
3220 Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw
Transportowych
3230 Katedra Polityki Transportowej
3240 Katedra Badań Porównawczych Systemów 

Transportowych
3250 Katedra Logistyki
3300 Instytut Handlu Zagranicznego
3301 - Zakład Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego
3302 - Zakład Międzynarodowych Stosunków 

Ekonomicznych
3303 - Zakład Transportu Międzynarodowego i Spedycji
3304 - Zakład Międzynarodowych Stosunków Walutowych
3305 - Zakład Marketingu
3430 Katedra Makroekonomii
3440 Katedra Mikroekonomii
3450 Ośrodek Badań Integracji Europejskiej
3480 Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej (Katedra 

Jean Monneta)
3470 - Biblioteka Katedr Makro i Mikroekonomii
3500 Katedra Polityki Gospodarczej

F000 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
F010 Dziekanat
F015 Zespół ds. Aparatury Wydziału
F016 Centrum Translatoryczne
F020 Katedra Filologii Klasycznej
F030 Katedra Logopedii
F100 Instytut Filologii Polskiej
F101 - Katedra Języka Polskiego
F102 - Katedra Polonistyki Stosowanej
F103 - Katedra Kultury i Sztuki
F104 - Katedra Historii Literatury
F106 - Katedra Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej
F200 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
F201 - Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka
F202 - Katedra Rosjoznawstwa, Literarury i Kultury 

Rosyjskiej
F203 - Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i 

Translatoryki
F300 Instytut Filologii Germańskiej
F301 - Katedra Językoznawstwa i Teorii Przekładu
F302 - Katedra Literatury i Kultury Niemieckiej
F400 Katedra Slawistyki
F501 Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej
F502 - Katedra Skandynawistyki
F503 - Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki
F601 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
F602 - Katedra Translatoryki
F603 - Katedra Językoznawstwa
F604 - Katedra Kultur i Literatur Anglojęzycznych
F750 Instytut Filologii Romańskiej

F751 - Katedra Literatur Romańskich
F752 - Katedra Językoznawstwa i Dydaktyki
F800 Katedra Kulturoznawstwa

H000 WYDZIAŁ HISTORYCZNY
H010 Dziekanat
H100 Instytut Historii
H105 - Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX wieku
H110 - Zakład Historii Nowożytnej
H115 - Zakład Historii Starożytnej
H120 - Zakład Dydaktyki Historii
H125 - Pracownia Historii Pomorza i Krajów Nadbałtyckich
H130 - Zakład Historii Powszechnej Średniowiecza
H135 - Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk 

Pomocniczych Historii
H140 - Zakład Historii Najnowszej Polski
H145 - Zakład Historii Najnowszej Powszechnej
H150 - Zakład Historii Myśli i Kultury Politycznej
H155 - Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii
H160 - Zakład Archiwistyki
H165 - Pracownia Historii Rosji i Europy Wschodniej
H170 - Pracownia Historii Żydów
H180 - Pracownia Historii Współczesnych Ruchów 

Społeczno-Politycznych
H185 - Pracownia Religioznawstwa
H201 Instytut Archeologii i Etnologii
H205 - Zakład Epoki Kamienia
H210 - Zakład Archeologii Antycznej
H215 - Zakład Archeologii Europy Barbarzyńskiej
H220 - Zakład Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
H230 - Zakład Etnologii
H301 Instytut Historii Sztuki
H325 - Zakład Teorii Sztuki
H310 - Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej
H315 - Zakład Historii Sztuki Nowożytnej
H320 - Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej

5000 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI
5010 Dziekanat
5100 Instytut Matematyki
5102 - Zakład Teorii Mnogości
5103 - Zakład Analizy Matematycznej
5105 - Zakład Funkcji Rzeczywistych
5106 - Zakład Topologii
5107 - Zakład Geometrii
5109 - Zakład Metod Numerycznych i Równań 

Różniczkowych
5110 - Zakład Algebry
5111 - Zakład Dydaktyki Matematyki
5113 - Zakład Matematyki Stosowanej i Probabilistyki
5300 Instytut Informatyki
5301 - Zakład Algorytmów
5302 - Zakład Języków Formalnych
5303 - Zakład Sztucznej Inteligencji
5304 - Pracownia Komputerowa
5200 Instytut Fizyki Doświadczalnej
5201 - Zakład Fizyki Atomowej
5202 - Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej
5205 - Zakład Fizyki Stosowanej
5208 - Zakład Akustooptyki i Fizyki Laserów
5209 - Zakład Fizyki Ogólnej
5210 - Zakład Spektroskopii Molekularnej
5211 - Zakład Dydaktyki Fizyki
5212 - Zakład Akustyki i Fizyki Jądrowej



5400 Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki
5403 - Zakład Metod Matematycznych Fizyki
5404 - Zakład Optyki i Informacji Kwantowej
5408 - Zakład Spektroskopii Atomowo-Molekularnej i 

Astrofizyki
5406 Warsztat Mechaniczny
5407 Warsztat Elektroniczny

6000 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
6010 Dziekanat
6010 Dziekanat
6011 Biuro Dziekana 
6020 Muzeum Kryminalistyki 
6110 Katedra Prawa Administracyjnego
6120 Katedra Prawa Finansowego
6130 Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony 

Środowiska
6131 - Zakład Prawa Ochrony Środowiska
6132 - Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego
6150 Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego
6151 - Zakład Historii Doktryn Politycznych i Prawnych
6160 Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
6170 Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
6180 Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji 

Politycznych
6190 Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
6200 Katedra Prawa Pracy
6210 Katedra Prawa Cywilnego
6220 Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego 

Prawa Prywatnego
6230 Katedra Postępowania Cywilnego
6240 Katedra Prawa Morskiego
6260 Pracownia Kryminalistyki
6270 Katedra Prawa Karnego Materialnego i 

Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej
6280 Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii
6290 Zakład Praw Człowieka
6300 Pracownia Informatyki Prawniczej
6310 Samodzielna Sekcja ds. Informatyki i Technik 

Multimedialnych
6320 Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki 

Prawniczej

7000 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
7010 Dziekanat
7011 Samodzielna Sekcja ds. Aparatury
710A Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
7101 - Zakład Estetyki i Filozofii Sztuki
7102 - Zakład Teorii Poznania
7104 - Zakład Historii Filozofii Nowożytnej
7105 - Zakład Logiki Metodologii i Filozofii Nauki
7106 - Zakład Socjologii Ogólnej
7106a - - Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych
7107 - Zakład Socjologii Kultury
7109 - Zakład Filozofii Współczesnej
7110 - Biblioteka Zakładu
7112 - Zakład Socjologii Stosowanej 
7113 - Zakład Socjologii Wychowania
7114 - Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
7119 - Zakład Antropologii Społecznej
7120 - Zakład Etyki i Filozofii Społecznej
7121 - Zakład Komunikacji Kulturowej i Aksjologii 

Dziennikarstwa
7122 - Zakład Historii Prasy

7123 - Zakład Semiotyki Obrazu i Technik Audiowizualnych
7124 - Zakład Języka Mediów
7125 - Zakład Systemów Medialnych i Komunikacji 

Masowej
7126 - Zakład Socjologii Gospodarczej i Zachowań 

Rynkowych
7127 - Zakład Socjologii Religii i Wiedzy
7128 - Zakład Semiotyki Kultury i Komunikacji 

Międzykulturowej
7129 - Zakład Metafizyki i Filozofii Religii
7300 Instytut Pedagogiki
7301 - Zakład Dydaktyki
7302 - Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania
7303 - Zakład Wczesnej Edukacji
7304 - Zakład Pedagogiki Specjalnej
7500 - - Pracownia Badań nad Niepełnosprawnością w 

Dorosłości
7311 - Zakład Pedagogiki Społecznej
7312 - - Pracownia Pracy Socjalnej
7315 - Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji
7305 - Zakład Teorii Wychowania
7310 - Pracownia Edukacji Medialnej
7309 - Zakład Pedagogiki Ogólnej
7250 - Zakład Diagnostyki Edukacyjnej
7316 - Zakład Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych
7317 - - Pracownia Pedagogiki Religii
7400 Instytut Psychologii
7402 - Zakład Psychologii Ogólnej
7411 - Zakład Badań nad Rodziną i Jakością Życia
7413 - Zakład Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej
7414 - Zakład Psychologii Społecznej
7415 - Zakład Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji
7416 - Zakład Psychologii i Psychopatologii Rozwoju
7417 - Zakład Psychologii Międzykulturowej
7419 - Zakład Psychologii Sportu
7420 - Zakład Psychologii Ekonomicznej i Psychologii 

Organizacji
7421 - Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii
7422 - Zakład Psychometrii i Statystyki
7418 - Pracownia Metod Diagnozy Psychologicznej
7600 Instytut Politologii
7601 - Zakład Historii Najnowszej i Myśli Politycznej XIX i XX 

wieku
7602 - Zakład Nauki o Cywilizacji
7603 - Zakład Nauk o Poznaniu i Komunikacji
7604 - Zakład Stosunków Międzynarodowych
7605 - Zakład Teorii Polityki
7606 - Zakład Krajów Azji i Afryki
7607 - Zakład Polityki Bezpieczeństwa i Konfliktów 

Międzynarodowych

8000 WYDZIAŁ CHEMII
8010 Dziekanat
8010 Dziekanat 
8100 Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka
8110 - Zakład Analizy Środowiska
8120 - Zakład Analityki i Radiochemii Środowiska
8131 - Pracownia Chemii Środowiska i Ekotoksykologii
8140 - Zakład Dydaktyki Chemii
8150 - Zakład Inżynierii Środowiska
8160 - Zakład Technologii i Nanotechnologii Chemicznej
8170 - Pracownia Biotechnologii Molekularnej Środowiska
8180 - Pracownia Chemometrii Środowiska
8210 Katedra Chemii Analitycznej



8220 Katedra Chemii Fizycznej
8221 - Zakład Teoretycznej Chemii Fizycznej
8232 Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej
8290 Katedra Chemii Bioorganicznej
8291 - Zakład Chemii Związków Biologicznie Czynnych
8370 Katedra Chemii Teoretycznej
8371 - Zakład Chemii Kwantowej
8372 - Zakład Modelowania Molekularnego
8300 Zespół Pracowni Fizykochemicznych
8020 Zespół Zaopatrzenia
8340 Pracownia Szkła Laboratoryjnego
8380 Zespół ds. Technicznych Wydziału Chemii
8440 Katedra Chemii Medycznej
8443 - Pracownia Fizykochemii Organicznej
8450 Katedra Chemii Organicznej
8451 - Zakład Chemii Cukrów
8453 - Zakład Syntezy Organicznej
8454 - Pracownia Chemii Polipeptydów

M000 MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UG 
I GUMed

M010 Dziekanat
M020 Instytut Biotechnologii UG
M021 - Pracownia Symulacji Układów Biomolekularnych
M022 - Pracownia Struktury Biopolimerów
M030 - Katedra Biotechnologii
M031 - - Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin
M036 - - Zakład Diagnostyki Molekularnej
M033 - - Pracownia Biochemii Roślin
M034 - - Pracownia Biologicznej Ochrony Roślin
M035 - - Pracownia Badania Związków Biologicznie 

Czynnych
M040 - Katedra Biologii Molekularnej i Komórkowej
M041 - - Pracownia Biochemii Białek
M042 - - Pracownia Biologii Molekularnej
M043 - - Pracownia Biochemii Fizycznej
M044 - - Pracownia Biochemii Ewolucyjnej
M045 - - Pracownia Biofizyki
M053 Zakład Biologii Molekularnej Wirusów
M054 Zakład Szczepionek Rekombinowanych

ADMINISTRACJA 
R000 Rektor
R001 - Biuro Rektora
R021 - Biuro Prawne
R030 - Samodzielna Sekcja ds. Kontroli Wewnętrznej
R070 - Dział Organizacyjny
R093 - Inspektorat ds. BHP
R094 - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony 

Przeciwpożarowej
R097 - Gazeta Uniwersytecka
R104 - Samodzielna Sekcja ds. Audytu Wewnętrznego
R099 - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obronnych
R071 - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony 

Informacji Niejawnych
R101 - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Projektów 

Wydzielonych
R200 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów
R225 - Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi
R226 - - Sekcja ds. Funduszy Strukturalnych UE
R227 - - Sekcja ds. Projektów Międzynarodowych
R228 - - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zarzadzania i 

Monitoringu
R280 - Ośrodek Informatyczny

R281 - - Sekcja Obsługi Informatycznej Administracji 
Centralnej

R282 - - Sekcja Zarządzania Sieciami Komputerowymi i 
Obsługi Informatycznej Węzła Oliwa

R283 - - Sekcja Obsługi Informatycznej Biblioteki Głównej i 
Węzła Sopot

R284 - - Administratorzy Sieci Lokalnych
R232 - Dział Analiz Ekonomicznych i Controllingu (z dniem 

1 stycznia 2013 roku utworzony zostanie Dział 
Sprawozdawczości i Analiz Ekonomicznych - R233) 

R234- Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zarzadzania 
Ryzykiem

R300 Prorektor ds. Nauki
R315 - Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów
R320 - Biuro Współpracy z Zagranicą
R360 - Biuro Rozwoju Kadr i Badań Naukowych
R361 - Wydawnictwo UG
R400 Prorektor ds. Kształcenia
R420 - Dział Kształcenia
R485 - Biuro Karier
R500 Prorektor ds. Studenckich
R510 - Parlament Studentów
R512 - - Biuro Parlamentu Studentów
R513 - Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych
R560 - Biuro Rekrutacji
R565 - Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
R520 - Akademickie Centrum Kultury UG - Alternator
- - Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego
- - Dyskusyjny Klub Filmowy UG „Miłość Blondynki”
- - Gabinet Ruchomych Obrazów - Grupa Tańca UG
- - Klub Miłośników Gwiezdnych Wojen - Force Crusaders
- - Kulturalny Kolektyw Uniwersytetu Gdańskiego
- - Mamadoo - Fireshow
- - Periodyk filmowy UG „Panoptikum”
- - Studencka Agencja Fotograficzna UG
- - Teatr Tańca Współczesnego UG
- - Zespół Muzyczny Pawilon
- - Zespół Pieśni i Tańca UG „Jantar”
- - Zespół Tańca Celyckiego UG „Animus Saltandi”
- - Zespół Tańca Celtyckiego UG „Trebraruna”
A001 Kanclerz
A002 Biuro Kanclerza
A003 - - Kancelaria Ogólna
A116 - Dział Zarządzania Kadrami
A117 - Biuro Promocji
A120 - Dział Zamówień Publicznych
A12A - - Sekcja Zamówien Publicznych
A12B - - Sekcja Realizacji Umów
A122 - Samodzielna Sekcja ds. Ubezpieczeń
A124 - Dział Pracowniczych Spraw Socjalno-Bytowych
A125 - - Zespół Hoteli Asystenckich
A126 - - Ośrodek Wypoczynkowy w Łączynie
A127 - Samodzielna Sekcja ds. Rozliczeń
A800 Zastępca Kanclerza ds. Administracyjnych
A810 - Dział Administracji i Transportu
A812 - - Sekcja ds Transportu
A811 - - Sekcja ds Administracyjno-Technicznych Obiektów
A81A - - - Zespół Obiektów Oliwa I
A81B - - - Zespół Obiektów Oliwa II
A81C - - - Zespół Obiektów Wydziału Nauk Społecznych
A81D - - - Zespół Obiektów Gdańsk
A81E - - - Zespół Obiektów Wrzeszcz
A81F - - - Zespół Obiektów Sopot I
A81G - - - Zespół Obiektów Sopot II



A81H - - - Zespół Obiektów Gdynia
A81I - - - Zespół Obiektów Hel
A81J - - - Zespół Obiektów Borucino
A81L - - - Zespół Obiektu Biblioteka Główna
A81M - - - - Samodzielna Sekcja ds. Technik Multimedialnych Obiektu Biblioteka Główna
A81O - - - Zespół Obiektów jednostek pozawydziałowych
A81P - - - Zespół Obiektów Wydziału Biologii 
A820 - Dział Studenckich Spraw Socjalnych
A821 - - Zespół Domów Studenckich Gdańsk
A822 - - Zespół Domów Studenckich Oliwa
A823 - - Zespół Domów Studenckich Sopot
A830 - Straż Uniwersytecka
A831 - Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego
A850 - Dział Zarządzania Nieruchomościami
A860 - Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy UG w Leźnie
A901 Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji i Remontów 
A905 - Dział Inwestycji i Remontów
A906 - - Sekcja Inwestycji i Remontów
A907 - - Sekcja Realizacji Inwestycji Unijnych
A913 - Samodzielna Grupa Remontowa
A200 Kwestor
A201 - Zastępca Kwestora
A210 - Dział Finansowy
A213 - Dział Finansowo-Ksiegowy Projektów Europejskich
A220 - Dział Księgowości Finansowej
A221 - Kasa Pożyczkowa
A250 - Dział Obsługi Kasowej
A230 - Dział Obliczeń Płac
A2B0 - Dział Gospodarowania Rzeczowymi Składnikami Majątku
A271 - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informatycznych Systemów Finansowo-Księgowych
A285 - Dział Kontrolingu (do dnia 1 stycznia 2013 roku Dział w organizacji)
Inne Jednostki
0100 Studium Języków Obcych
0200 Ośrodek Badań Kultury Amerykańskiej
0250 Ośrodek Współpracy Regionalnej Uniwersytetu Gdańskiego
0300 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
0400 Biblioteka UG
C100 Centrum Herdera
C300 Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska
C400 Pomorskie Centrum Informatyki Stosowanej i Matematyki Przemysłowej
C600 Centrum Danych Makroekonomicznych i Finansowych UG
C700 Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego
C800 Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku
C810 Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego
R470 Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku
U020 ZNP
U030 NSZZ „Solidarność”
R540 AZS
U010 ZOZ dla szkół wyższych









SPRAWOZDANIA
dla mNiSW

SYSTEm POL-on

sPRAwOZdAnIA fInAnsOwe
• Sprawozdanie finansowe •

• Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego  •

sPRAwOZdAnIe Z dZIAŁALnOśCI UCZeLnI
• Informacje ogólne •

• Studenci i absolwenci  •
• Opłaty za studia oraz inne płatności •

• Studia doktoranckie, podyplomowe oraz inne formy kształcenia•
• Współpraca międzynarodowa •

• Obsada kadrowa na prowadzonych kierunkach studiów •



Bilans jednostek

z wyłączeniem banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
na dzień 31 grudnia 2012 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)

Nazwa uczelni: Uniwersytet Gdański

Aktywa
31.12.2011 r.

Stan na

31.12.2011 r. 31.12.2012 r.
Pasywa

Stan na

31.12.2012 r.

543 571 967,74 353 959 032,02 334 606 557,01A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz)
własny655 316 491,55

383 669,82 340 134 057,26 344 721 273,78I. Wartości niematerialne i
prawne

I. Kapitał (fundusz)
podstawowy193 297,25

0,001. Koszty zakończonych prac
rozwojowych 0,00

0,00 0,00 0,002. Wartość firmy
II. Należne wpłaty na kapitał
podstawowy (wielkość
ujemna)

0,00

383 669,823. Inne wartości
niematerialne i prawne 193 297,25

0,00 0,00 0,004. Zaliczki na wartości
niematerialne i prawne

III. Udziały (akcje) własne
(wielkość ujemna)0,00

539 189 090,65II. Rzeczowe aktywa trwałe 652 194 084,62

443 711 416,44 0,00 0,001. Środki trwałe IV. Kapitał (fundusz)
zapasowy473 101 015,92

27 009 553,17
a) grunty (w tym prawo
użytkowania wieczystego
gruntu)

33 675 015,83

390 752 824,23 16 213 747,20 16 111 875,62b) budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej

V. Kapitał (fundusz) z
aktualizacji wyceny397 530 273,22

23 572 763,19c) urządzenia techniczne i
maszyny 34 593 024,41

822 793,89 0,00 0,00d) środki transportu VI. Pozostałe kapitały
(fundusze) rezerwowe643 269,36

1 553 481,96e) inne środki trwałe 6 659 433,10

95 477 674,21 0,00 -25 978 970,182. Środki trwałe w budowie VII. Zysk (strata) z lat
ubiegłych179 093 068,70

0,003. Zaliczki na środki trwałe
w budowie 0,00

0,00 -2 388 772,44 -247 622,21III. Należności
długoterminowe VIII. Zysk (strata) netto0,00

0,001. Od jednostek
powiązanych 0,00

0,00 0,00 0,002. Od pozostałych jednostek
IX. Odpisy z zysku netto w
ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)

0,00

880 405,69IV. Inwestycje
długoterminowe 25 000,00

855 405,69 232 338 617,37 377 601 100,751. Nieruchomości B. Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania0,00

0,00 0,00 29 530 278,052. Wartości niematerialne i
prawne I. Rezerwy na zobowiązania0,00

25 000,00 0,00 0,003. Długoterminowe aktywa
finansowe

1. Rezerwa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego

25 000,00

0,00 0,00 29 530 278,05a) w jednostkach
powiązanych

2. Rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne0,00

0,00 0,00 20 746 311,61– udziały lub akcje – długoterminowa0,00

0,00 0,00 8 783 966,44– inne papiery
wartościowe – krótkoterminowa0,00

0,00 0,00 0,00– udzielone pożyczki 3. Pozostałe rezerwy0,00

0,00 0,00 0,00– inne długoterminowe
aktywa finansowe – długoterminowe0,00

25 000,00 0,00 0,00b) w pozostałych
jednostkach – krótkoterminowe25 000,00
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Aktywa
31.12.2011 r.

Stan na

31.12.2011 r. 31.12.2012 r.
Pasywa

Stan na

31.12.2012 r.

25 000,00– udziały lub akcje 25 000,00

0,00 16 666 560,00 14 063 783,08– inne papiery
wartościowe

II . Zobowiązania
długoterminowe0,00

0,00 0,00 0,00– udzielone pożyczki 1. Wobec jednostek
powiązanych0,00

0,00 16 666 560,00 14 063 783,08– inne długoterminowe
aktywa finansowe

2. Wobec pozostałych
jednostek0,00

0,00 16 666 560,00 13 333 200,004. Inne inwestycje
długoterminowe a) kredyty i pożyczki0,00

3 118 801,58 0,00 0,00V. Długoterminowe
rozliczenia międzyokresowe

b) z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych2 904 109,68

0,00 0,00 0,00
1. Aktywa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego

c) inne zobowiązania
finansowe0,00

3 118 801,58 0,00 730 583,082. Inne rozliczenia
międzyokresowe d) inne2 904 109,68

42 725 681,65B. Aktywa obrotowe 56 891 166,21

5 689 598,29I. Zapasy 5 068 754,26

128 758,67 86 399 321,65 97 166 610,631. Materiały III. Zobowiązania
krótkoterminowe103 534,21

3 931 624,99 0,00 0,002. Półprodukty i produkty w
toku

1. Wobec jednostek
powiązanych4 582 721,49

758 496,00 0,00 0,003. Produkty gotowe a) z tytułu dostaw i usług, o
okresie wymagalności:352 352,67

0,00 0,00 0,004. Towary – do 12 miesięcy0,00

870 718,63 0,00 0,005. Zaliczki na dostawy – powyżej 12 miesięcy30 145,89

13 566 768,45 0,00 0,00II. Należności
krótkoterminowe b) inne14 908 548,86

0,00 62 966 718,22 72 187 156,011. Należności od jednostek
powiązanych

2. Wobec pozostałych
jednostek0,00

0,00 34 743 869,57 48 084 064,38a) z tytułu dostaw i usług, o
okresie spłaty: a) kredyty i pożyczki0,00

0,00 0,00 0,00– do 12 miesięcy b) z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych0,00

0,00 0,00 0,00– powyżej 12 miesięcy c) inne zobowiązania
finansowe0,00

0,00 9 811 435,18 9 379 599,83b) inne d) z tytułu dostaw i usług, o
okresie wymagalności:0,00

13 566 768,45 9 589 540,71 9 379 599,832. Należności od pozostałych
jednostek – do 12 miesięcy14 908 548,86

1 413 196,65 221 894,47 0,00a) z tytułu dostaw i usług, o
okresie spłaty: – powyżej 12 miesięcy860 628,93

1 248 246,59 0,00 0,00– do 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na
dostawy860 628,93

164 950,06 0,00 0,00– powyżej 12 miesięcy f) zobowiązania wekslowe0,00

168 254,97 7 389 854,42 7 941 624,13

b) z tytułu podatków,
dotacji, ceł,  ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych
oraz innych  świadczeń

g) z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń i innych
świadczeń

788 005,65

11 985 316,83 304 666,13 1 305 561,00c) inne h) z tytułu wynagrodzeń13 259 914,28

0,00 10 716 892,92 5 476 306,67d) dochodzone na drodze
sądowej i) inne0,00

21 779 572,09III. Inwestycje
krótkoterminowe 35 568 902,63

21 779 572,091. Krótkoterminowe aktywa
finansowe 35 568 902,63

0,00a) w jednostkach
powiązanych 0,00

0,00 23 432 603,43 24 979 454,62– udziały lub akcje 3. Fundusze specjalne0,00

0,00 18 834 840,51 18 430 684,16– inne papiery
wartościowe

a) zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych0,00
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Aktywa
31.12.2011 r.

Stan na

31.12.2011 r. 31.12.2012 r.
Pasywa

Stan na

31.12.2012 r.

0,00 4 536 243,12 6 490 250,66– udzielone pożyczki
b) fundusz pomocy
materialnej dla studentów i
doktorantów

0,00

0,00 61 519,80 58 519,80– inne krótkoterminowe
aktywa finansowe

c) własny fundusz
stypendialny0,00

0,00 0,00 0,00b) w pozostałych
jednostkach d) fundusz wdrożeniowy0,00

0,00 0,00 0,00– udziały lub akcje e) inne fundusze specjalne0,00

0,00– inne papiery
wartościowe 0,00

0,00– udzielone pożyczki 0,00

0,00 129 272 735,72 236 840 428,99– inne krótkoterminowe
aktywa finansowe

IV. Rozliczenia
międzyokresowe0,00

21 779 572,09 0,00 0,00c) środki pieniężne i inne
aktywa pieniężne 1. Ujemna wartość firmy35 568 902,63

21 779 572,09 129 272 735,72 236 840 428,99– środki pieniężne w kasie
i na rachunkach

2. Inne rozliczenia
międzyokresowe28 506 902,63

0,00 246 993,45 22 242 784,23– inne środki pieniężne – długoterminowe7 062 000,00

0,00 129 025 742,27 214 597 644,76– inne aktywa pieniężne – krótkoterminowe0,00

0,002. Inne inwestycje
krótkoterminowe 0,00

1 689 742,82IV. Krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe 1 344 960,46

586 297 649,39 586 297 649,39 712 207 657,76Aktywa razem Pasywa razem712 207 657,76

podpis Kwestora podpis Rektoramiejscowość i data

f246 993f 196a d5e6 d6e3 3dbe d81d 07b9Suma kontrolna:
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Nazwa uczelni: Uniwersytet Gdański

Rachunek zysków i strat
Sporządzony za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. (wariant porównawczy)

Treść Ubiegły rok
obrotowy 2011

Bieżący rok
obrotowy 2012

1 2 3

A. Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 283 335 113,40 296 949 105,99

– od jednostek powiązanych 0,00 0,00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 281 877 797,44 298 739 957,06

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 911 949,73 -2 781 590,65

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 545 366,23 990 739,58

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00

B. Koszty działalności operacyjnej 294 984 864,13 305 433 564,06

I. Amortyzacja 7 989 101,36 9 183 644,84

II. Zużycie materiałów i energii 26 095 317,58 29 490 149,50

III. Usługi obce 19 234 115,18 17 684 976,19

IV. Podatki i opłaty, w tym: 405 833,90 359 793,70

– podatek akcyzowy 0,00 0,00

V. Wynagrodzenia 185 075 010,44 184 747 485,51

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 39 817 252,40 45 397 102,50

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 16 368 233,27 18 570 411,82

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży -11 649 750,73 -8 484 458,07

D. Pozostałe przychody operacyjne 12 133 185,07 13 488 014,35

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5 342 699,39 4 520 104,81

II. Dotacje 0,00 6 285 365,35

III. Inne przychody operacyjne 6 790 485,68 2 682 544,19

E. Pozostałe koszty operacyjne 776 507,95 1 801 987,87

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 943 666,48

III. Inne koszty operacyjne 776 507,95 858 321,39

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -293 073,61 3 201 568,41

G. Przychody finansowe 504 384,81 95 810,65

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00

– od jednostek powiązanych 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym: 12 834,77 95 810,65

– od jednostek powiązanych 0,00 0,00

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
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Treść Ubiegły rok
obrotowy 2011

Bieżący rok
obrotowy 2012

1 2 3

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

V. Inne 491 550,04 0,00

H. Koszty finansowe 2 774 206,47 3 528 637,27

I. Odsetki, w tym: 2 774 206,47 2 803 740,77

– dla jednostek powiązanych 0,00 0,00

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

IV. Inne 0,00 724 896,50

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2 562 895,27 -231 258,21

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 174 122,83 0,00

I. Zyski nadzwyczajne 310 055,21 0,00

II. Straty nadzwyczajne 135 932,38 0,00

K. Zysk (strata) brutto -2 388 772,44 -231 258,21

L. Podatek dochodowy 0,00 16 364,00

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku   (zwiększenia straty) 0,00 0,00

N. Zysk (strata) netto -2 388 772,44 -247 622,21

podpis Kwestora podpis Rektoramiejscowość i data

f246 993f 196a d5e6 d6e3 3dbe d81d 07b9Suma kontrolna:
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Nazwa uczelni: Uniwersytet Gdański

Rachunek Przepływów Pieniężnych
Sporządzony za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. (metoda pośrednia)

Treść 31.12.2011 31.12.2012

1 2 3

I. Zysk (strata) netto -2 388 772,44 -247 622,21

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

II. Korekty razem: 17 563 165,13 10 583 742,82

1. Amortyzacja 7 989 101,36 9 183 644,84

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 -754 357,43

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 631 267,52 2 739 525,74

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -8 781 330,95 -2 747 481,71

5. Zmiana stanu rezerw 0,00 3 041 963,44

6. Zmiana stanu zapasów -1 091 196,81 620 844,03

7. Zmiana stanu należności 8 522 955,09 -1 675 982,21

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 1 135 610,51 986 618,89

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 8 289 046,68 -811 032,77

10. Inne korekty -1 132 288,27 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 15 174 392,69 10 336 120,61

I. Wpływy 6 912 320,29 4 714 471,00

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 6 900 000,00 4 714 471,00

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

 zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00

 dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00

 odsetki 0,00 0,00

 inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00

4. Inne wpływy inwestycyjne 12 320,29 0,00

II. Wydatki 105 768 160,97 130 675 750,76

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 105 768 160,97 130 675 750,76
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Treść 31.12.2011 31.12.2012

1 2 3

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

 nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00

 udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -98 855 840,68 -125 961 279,76

I. Wpływy 102 675 379,71 147 496 134,38

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 0,00 0,00

2. Kredyty i pożyczki 10 235 371,80 18 619 474,95

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

4. Inne wpływy finansowe 92 440 007,91 128 876 659,43

II. Wydatki 7 997 973,77 18 836 002,12

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00

4. Spłaty kredytów i pożyczek 3 055 580,00 8 611 140,00

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00

8. Odsetki 2 632 200,40 3 232 309,53

9. Inne wydatki finansowe 2 310 193,37 6 992 552,59

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 94 677 405,94 128 660 132,26

D. Przepływy pieniężne netto  razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 10 995 957,95 13 034 973,11

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 10 995 957,95 13 789 330,54

 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 -754 357,43

F. Środki pieniężne na początek okresu 10 783 614,14 22 334 094,74

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 21 779 572,09 35 369 067,85

 o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 7 933 291,85

podpis Kwestora miejscowość i data podpis Rektora
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Uniwersytet Gdański

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO1)

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Nazwa uczelni albo związku uczelni:

Sprawozdanie za rok 2011

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na
rok 2011

1 2

Wykonanie za
2011 rok

3

A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21) 01 298 003,8 296 119,6

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20) 02 284 103,8 282 423,2

Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08) 03 247 803,8 247 415,1

z tego

Dotacje z budżetu państwa 04 171 376,1 171 376,1

środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich
związków 05 - -

opłaty za świadczone usługi edukacyjne 06 56 500,0 56 167,7

w tym w tym na studiach niestacjonarnych 07 45 000,0 45 334,0

pozostałe 08 19 927,7 19 871,3

w tym w tym środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz
współfinansowanie krajowe 09 9 100,0 9 095,5

Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17) 10 35 900,0 34 462,7

z tego

11dotacje na finansowanie działalności statutowej 12 514,413 700,0

środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki 12 9 500,0 9 389,7

środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 13 9 100,0 9 068,0

w tym w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi 14 7 100,0 7 102,6

sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych 15 1 000,0 927,6

środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez
Ministra 16 2 150,0 2 124,6

pozostałe 17 450,0 438,4

w tym w tym środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz
współfinansowanie krajowe 18 350,0 321,7

- -Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej 19

400,0Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 545,420

13 900,0Pozostałe przychody (22+23) 13 696,421

-22Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów -

Pozostałe przychody operacyjne 23 13 696,413 900,0

1) Sprawozdanie jest składane za rok kalendarzowy.
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cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie za
2011 rok

1 2 3

Plan po zmianach na
2011 rok

298 572,024 296 412,7B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)

294 072,9296 172,025Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)

Amortyzacja 8 000,0 7 989,126

Zużycie materiałów i energii 27 22 600,0 22 515,7

16 661,2Usługi obce 16 800,028

Podatki i opłaty 7 400,0 7 295,829

Wynagrodzenia 186 122,0 185 075,030

31 176 122,0w tym 174 235,2w tym wynikające ze stosunku pracy

40 450,0Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 39 789,632

15 658,5Pozostałe koszty rodzajowe 15 800,033

4 000,0 3 224,234w tym w tym aparatura naukowo-badawcza

35 294 984,9Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33) 297 172,0

36 -1 000,0 -912,0Zmiana stanu produktów ( +, - )

296 172,037 294 072,9Ogółem koszty rodzajowe (35+36)

z tego

259 610,2260 272,0działalności dydaktycznej 38

- -39w tym kwota odpisu na własny fundusz stypendialny

40działalności badawczej 35 900,0 34 462,7

- -41działalności gospodarczej wyodrębnionej

2 400,0 2 339,842Pozostałe koszty (43+44)

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 43 - -

Pozostałe koszty operacyjne 2 339,82 400,044

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24) 45 -568,2 -293,1

821,946 800,0D. Przychody finansowe

3 200,0 3 091,7E. Koszty finansowe 47

48 -2 968,2 -2 562,9F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)

49 174,1200,0G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)

350,0 310,050Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne 135,9150,051

-2 388,8H. Zysk (strata) brutto (48+49) 52 -2 768,2

I. Podatek dochodowy 53 - -

54J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) - -

-2 768,255K. Zysk (strata) netto (52-53-54) -2 388,8
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Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym
znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na
2011 rok

1 2 3

Wykonanie za
2011 rok

4 285,101 4 285,1stan funduszu na początek roku

z dotacji budżetu państwa 02 4 320,64 320,6w tym

30 245,1 30 371,103zwiększenia ogółem (04+06+07+08)

z tego

22 473,604Dotacja z budżetu państwa 22 473,6

842,7w tym prze-
znaczona na 05pomoc materialną dla doktorantów 834,0

5 148,806 5 160,0opłaty za korzystanie z domów studenckich

-07opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich -

2 611,5inne przychody 08 2 748,7

30 120,030 313,509zmniejszenia ogółem

w tym

dla studentów (11+12+13+14+15+16+17+18+19) 10 18 791,218 792,2

z tego

stypendia socjalne 11 7 645,0 7 645,0

1 064,3stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 12 1 064,3

5 093,85 100,0stypendium za wyniki w nauce lub sporcie 13

stypendium rektora dla najlepszych studentów 14 1 907,11 901,5

310,7stypendium ministra za osiągnięcia w nauce 15 310,7

22,116 22,1stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe

stypendium za wyżywienie 17 1 714,6 1 714,6

537,718 537,7stypendium za mieszkaniowe

495,919 496,3zapomogi

dla doktorantów (21+22+23+24+25+26+27+28) 20 791,7 834,0

z tego

stypendia socjalne 211,221 215,0

22zapomogi 30,3 36,6

244,0271,7stypendium za wyniki w nauce 23

133,8stypendium dla najlepszych doktorantów 188,624

25 58,2stypendium za wyżywienie 58,2

10,710,726stypendium mieszkaniowe

80,9stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 27 75,8

28stypendium ministra za wybitne osiągnięcia --

10 684,4 10 451,229koszty utrzymania domów i stołówek studenckich

z tego

3 121,9wynagrodzenia 30 3 147,6

613,1składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 31 505,6

3 613,9remonty i modernizacja 32 3 105,5

koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem
stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów 33 44,9 43,6

4 216,7 4 536,234Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)

z dotacji budżetu państwa 35 4 494,93 551,5w tym
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Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku
Fu

n
d

u
sz

 z
as

ad
n

ic
zy

stan funduszu na początek roku 01 299 618,8 299 618,8

99 036,7zwiększenia ogółem 02 74 452,6

w tym

-03odpisy z zysku netto -

91 866,0 72 730,004równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania
inwestycji budowlanych

05aktualizacja wyceny środków trwałych 10,0 13,0

06zmniejszenia ogółem 16 644,0 17 723,6

w tym
pokrycie straty netto 7 143,77 143,707

2,508 0,3aktualizacja wyceny środków trwałych

09 356 347,8stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02−06) 382 011,5

Z
ak

ła
d

ow
y

fu
n

d
u

sz
św

ia
d

cz
eń

18 838,218 838,210stan funduszu na początek roku

9 940,011zwiększenia ogółem 9 950,0

12 9 943,4zmniejszenia ogółem 12 507,0

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) 18 834,816 281,213

W
ła

sn
y 

fu
n

d
u

sz
st

yp
en

d
ia

ln
y

47,4 47,4stan funduszu na początek roku 14

15,0zwiększenia ogółem -15

-w tym 16 -w tym kwota odpisu w ciężar kosztów działalności
dydaktycznej

zmniejszenia ogółem 39,6 0,917

61,57,818stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)

Fu
n

d
u

sz
w

d
ro

że
n

io
w

y* 19stan funduszu na początek roku --

-zwiększenia ogółem -20

21 -zmniejszenia ogółem -

22stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21) 0,0 0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie za
2011 rok

1 3

Plan po zmianach na
2011 rok

2

* Uczelnie wykazujące środki w funduszu wdrożeniowym przedstawiają w części opisowej wykaz umów
zawartych przed dniem 31 grudnia 2006 r. − na podstawie których funkcjonuje w uczelni ww. fundusz − z
uwzględnieniem terminu ich zakończenia.
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Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk

Wyszczególnienie

2

Zatrudnienie
Wynagrodzenia
wynikające ze

stosunku pracy

z tego

osobowe

w tym
dodatkowe

wynagrodzenie
rocznenagrody rektora

1 3 4 5 6

* przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty

* wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Razem
2 769,5 12 950,6164 709,6177 660,23 151,0

z tego

Nauczyciele akademiccy 1 715,0 116 704,8 108 125,1 2 217,9 8 579,7

Pracownicy niebędący
nauczycielami akademickimi 1 436,0 60 955,4 56 584,5 551,6 4 370,9

w tym w ramach działalności
dydaktycznej 1 308,0 55 563,2 51 491,9 4 071,3

Wykonanie za 2011 rok

4 071,3w ramach działalności
dydaktycznej

56 511,9

Razem

1 876,5

w tym

550,1

51 373,2

4 370,9

1 262,0 55 444,5

164 498,2

107 986,3 8 579,7

12 950,6

116 566,0

3 064,0

Nauczyciele akademiccy 1 666,3

Pracownicy niebędący
nauczycielami akademickimi 1 397,7 60 882,8

z tego

2 426,6177 448,8

Plan po zmianach na rok 2011

47 429,5428,0 44 133,9

9 753,2

58 814,0

708,1

4 576,0

profesorów

1 029,0

asystentów,
wykładowców, lektorów i
instruktorów

258,0

docentów, adiunktów i
starszych wykładowców 54 238,0

10 461,3

3 295,6

z tego w
grupach

stanowisk

9 740,6

z tego w
grupach

stanowisk

profesorów

asystentów,
wykładowców, lektorów i
instruktorów

354,4

408,9 44 077,3

4 576,058 744,4

10 448,7 708,1

47 372,9 3 295,6

docentów, adiunktów i
starszych wykładowców 903,0 54 168,4
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Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na
2011 rok

1 3

Wykonanie za
2011 rok

4

Jednostka
miary

2

01 osobyLiczba studentów ogółem (02+04) 29 819 29 051

z tego

19 647 19 65702 osobystudiów stacjonarnych

w tym 8 295osobynowo przyjętych 7 77403

10 172osoby04 9 394studiów niestacjonarnych

3 26505 3 930nowo przyjętychw tym osoby

5 443Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy
materialnej dla studentów i doktorantów 5 718osoby06

206osoby07Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy
materialnej dla studentów i doktorantów 372

miejsca 2 025 2 02508Liczba miejsc w domach studenckich

09 osobyLiczba uczestników studiów doktoranckich ogółem 1 293 1 290

w tym 755osobyuczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 10 805

osoby11Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających
stypendium doktoranckie 221 196

12 3 500,0Kwota stypendiów doktoranckich tys. zł 2 618,5

tys. zł 4 000,0 2 907,613Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej
i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)

128 700,0 107 863,114Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe tys. zł

tys. zł15z tego nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki
transportu i inne środki trwałe 12 671,016 000,0

(imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby
sporządzającej)

(miejscowość, data) (pieczątka imienna i podpis Rektora)

d56b 9ca3 b072 0a6c f58c d53d 5d82 b8f7Suma kontrolna:
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Sprawozdanie za rok 2012/2013

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI
ALBO ZWIĄZKU UCZELNI1)

Część 1. Informacje ogólne

Dane podstawowe o uczelni albo związku uczelni

Pełna nazwa: Uniwersytet Gdański

REGON: 000001330

Dane adresowe
siedziby uczelni albo
związku uczelni:

Województwo: Pomorskie

GdańskPowiat:

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta: Gdańsk

Kod pocztowy: 80-952

Ulica: Bażyńskiego

Nr budynku: 1A

Telefon: (58) 523 24 07

Faks: (58) 523 57 00

Strona internetowa: http://ug.edu.pl

Organy jednoosobowe uczelni albo związku uczelni

Funkcja: Rektor

Imię i nazwisko: Bernard  Lammek

Stopień naukowy lub tytuł naukowy, stopień w
zakresie sztuki lub tytuł w zakresie sztuki: prof. dr hab.

Stopień służbowy*:

Kadencja:
Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.
*

1)Sprawozdanie jest składane za rok akademicki według stanu na dzień 30 września.
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Struktura organizacyjna

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Dariusz Lucjan Szlachetko

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

prof. dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Biologii

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-308

Ulica: Wita Stwosza

Nr budynku 59

Telefon: (58) 523 60 10

Faks: (58) 523 60 02

Podstawowa jednostka organizacyjna: Tak

Prowadzi kształcenie na studiach: Tak Poziom kształcenia: I st., II st.

Prowadzi studia podyplomowe: Tak

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Krzysztof  Dobrowolski

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Sopot

Gmina: Sopot

Miejscowość: Sopot

Poczta Sopot

Kod pocztowy: 81-824

Ulica: Armii Krajowej

Nr budynku 119/121

Telefon: (58) 523 10 00

Faks: (58) 523 11 10

Podstawowa jednostka organizacyjna: Tak

Prowadzi kształcenie na studiach: Tak Poziom kształcenia: I st., II st., Jednolite
Magisterskie

Prowadzi studia podyplomowe: Tak

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:27 Strona 3 z 1184



Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Piotr Krzysztof Stepnowski

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

prof. dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Chemii

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-952

Ulica: Sobieskiego

Nr budynku 18/19

Telefon: (58) 523 53 01

Faks: (58) 523 54 72

Podstawowa jednostka organizacyjna: Tak

Prowadzi kształcenie na studiach: Tak Poziom kształcenia: I st., II st.

Prowadzi studia podyplomowe: Tak

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

Ochrona środowiska PKA - ocena pozytywna- Uchwała nr
298/2009 z dn. 8.10.2009 r.
Chemia - Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna -
uchwała nr 8/2008 z dn. 20.06.2008 r. - Chemia PKA -
ocena pozytywna - uchwała nr 740/2008 z dn.
23.10.2008 r.

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Wiesław Zbigniew Długokęcki

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

prof. dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Historyczny

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-952

Ulica: Wita Stwosza

Nr budynku 55

Telefon: (58) 523 28 99

Faks: (58) 523 20 39

Podstawowa jednostka organizacyjna: Tak

Prowadzi kształcenie na studiach: Tak Poziom kształcenia: I st., II st.

Prowadzi studia podyplomowe: Tak

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

Archeologia - ocena pozytywna Uchwała PKA 556/2009
Historia - ocena pozytywna Uchwała PKA 705/2007
Historia sztuki - ocena pozytywna 750/2010
Historia - ocena pozytywna Uchwała PKA 493/2013
Etnologia - ocena pozytywna Uchwała PKA 494/2013

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Andrzej  Ceynowa

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-952

Ulica: Wita Stwosza

Nr budynku 55

Telefon: (58) 523 21 11

Faks: (58) 523 20 53

Podstawowa jednostka organizacyjna: Tak

Prowadzi kształcenie na studiach: Tak Poziom kształcenia: I st., II st., Jednolite
Magisterskie

Prowadzi studia podyplomowe: Tak

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

Filologia I,II stopień oraz jedn. magisterskie - ocena
pozytywna PKA 2.07.2009; Filologia polska I,II stopień,
jednolite magisterskie - ocena pozytywna PKA 2.07.2009

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Danuta  Olszewska

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Filologii Germańskiej

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-952

Ulica: Wita Stwosza

Nr budynku 55

Telefon: (58) 523 24 07

Faks: (58) 523 57 00

Podstawowa jednostka organizacyjna: Nie

Prowadzi kształcenie na studiach: Nie Poziom kształcenia:

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Tadeusz Andrzej Dmochowski

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Politologii

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-952

Ulica: Bażyńskiego

Nr budynku 4

Telefon: (58) 523 41 41

Faks: (58) 523 57 00

Podstawowa jednostka organizacyjna: Nie

Prowadzi kształcenie na studiach: Nie Poziom kształcenia:

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Witold  Świętosławski

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Archeologii i Etnologii

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-952

Ulica: Bielańska

Nr budynku 5

Telefon: (58) 523 24 07

Faks: (58) 523 57 00

Podstawowa jednostka organizacyjna: Nie

Prowadzi kształcenie na studiach: Nie Poziom kształcenia:

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Andrzej  Szczepański

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

prof. dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Matematyki

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-953

Ulica: Wita Stwosza

Nr budynku 57

Telefon: (58) 523 24 07

Faks: (58) 523 57 00

Podstawowa jednostka organizacyjna: Nie

Prowadzi kształcenie na studiach: Nie Poziom kształcenia:

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Tomasz  Torbus

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Historii Sztuki

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-952

Ulica: Bielańska

Nr budynku 5

Telefon: (58) 523 24 07

Faks: (58) 523 57 00

Podstawowa jednostka organizacyjna: Nie

Prowadzi kształcenie na studiach: Nie Poziom kształcenia:

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Mirosław Grzegorz Miętus

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

prof. dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Geografii

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-952

Ulica: Bażyńskiego

Nr budynku 1a

Telefon: (58) 523 24 07

Faks: (58) 523 57 00

Podstawowa jednostka organizacyjna: Nie

Prowadzi kształcenie na studiach: Nie Poziom kształcenia:

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Sabina Barbara Kruszyńska

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

prof. dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-952

Ulica: Bażyńskiego

Nr budynku 4

Telefon: (58) 523 44 05

Faks: (58) 523 57 00

Podstawowa jednostka organizacyjna: Nie

Prowadzi kształcenie na studiach: Nie Poziom kształcenia:

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Mariola Elżbieta Bidzan

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Psychologii

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-952

Ulica: Bażyńskiego

Nr budynku 4

Telefon: (58) 523 43 36

Faks: (58) 523 57 00

Podstawowa jednostka organizacyjna: Nie

Prowadzi kształcenie na studiach: Nie Poziom kształcenia:

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Aleksander Andrzej Kubicki

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Fizyki Doświadczalnej

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-952

Ulica: Wita Stwosza

Nr budynku 57

Telefon: (58) 523 24 07

Faks: (58) 523 57 00

Podstawowa jednostka organizacyjna: Nie

Prowadzi kształcenie na studiach: Nie Poziom kształcenia:

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Małgorzata Janina Zawisza

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Studium Języków Obcych

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Sopot

Gmina: Sopot

Miejscowość: Sopot

Poczta Sopot

Kod pocztowy: 81-824

Ulica: ul. Armii Krajowej

Nr budynku 119

Telefon: (58) 5231170

Faks: (58) 5231457

Podstawowa jednostka organizacyjna: Nie

Prowadzi kształcenie na studiach: Nie Poziom kształcenia:

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Marek  Żukowski

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

prof. dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-952

Ulica: Wita Stwosza

Nr budynku 55

Telefon: (58) 523 24 07

Faks: (58) 523 57 00

Podstawowa jednostka organizacyjna: Nie

Prowadzi kształcenie na studiach: Nie Poziom kształcenia:

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:27 Strona 17 z 1184



Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Jan Andrzej Patok

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-952

Ulica: Bażyńskiego

Nr budynku 1a

Telefon: (58) 5232457

Faks: (58) 523 57 00

Podstawowa jednostka organizacyjna: Nie

Prowadzi kształcenie na studiach: Nie Poziom kształcenia:

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Marek  Kwiatkowski

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-892

Ulica: Sobieskiego

Nr budynku 18/19

Telefon: (58) 523 24 07

Faks: (58) 523 57 00

Podstawowa jednostka organizacyjna: Nie

Prowadzi kształcenie na studiach: Nie Poziom kształcenia:

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Bohdan Jan Jeliński

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

prof. dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Handlu Zagranicznego

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Sopot

Gmina: Sopot

Miejscowość: Sopot

Poczta Sopot

Kod pocztowy: 81-824

Ulica: Armii Krajowej

Nr budynku 119/121

Telefon: (58) 523 24 07

Faks: (58) 523 57 00

Podstawowa jednostka organizacyjna: Nie

Prowadzi kształcenie na studiach: Nie Poziom kształcenia:

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Piotr  Bojarski

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

prof. dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-952

Ulica: Wita Stwosza

Nr budynku 57

Telefon: (58) 523 20 26

Faks: (58) 523 22 66

Podstawowa jednostka organizacyjna: Tak

Prowadzi kształcenie na studiach: Tak Poziom kształcenia: I st., II st.

Prowadzi studia podyplomowe: Tak

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

Pozytywna ocena instytucjonalna z dnia 5.07.2012 r. do
roku akademickiego 2017/2018
Pozytywna ocena jakości kształcenia dla kierunków
fizyka, informatyka, matematyka

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Hanna Danuta Klimek

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Transportu i Handlu Morskiego

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Sopot

Gmina: Sopot

Miejscowość: Sopot

Poczta Sopot

Kod pocztowy: 81-824

Ulica: Armii Krajowej

Nr budynku 119/121

Telefon: (58) 523 24 07

Faks: (58) 523 57 00

Podstawowa jednostka organizacyjna: Nie

Prowadzi kształcenie na studiach: Nie Poziom kształcenia:

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Beata Aleksandra Pastwa-Wojciechowska

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-952

Ulica: Bażyńskiego

Nr budynku 4

Telefon: (58) 523 44 01

Faks: (58) 523 44 15

Podstawowa jednostka organizacyjna: Tak

Prowadzi kształcenie na studiach: Tak Poziom kształcenia: I st., II st., Jednolite
Magisterskie

Prowadzi studia podyplomowe: Tak

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Sławomira  Sadowska

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Pedagogiki

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-952

Ulica: Bażyńskiego

Nr budynku 4

Telefon: (58) 523 42 05

Faks: (58) 523 57 00

Podstawowa jednostka organizacyjna: Nie

Prowadzi kształcenie na studiach: Nie Poziom kształcenia:

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Waldemar  Surosz

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdynia

Gmina: Gdynia

Miejscowość: Gdynia

Poczta Gdynia

Kod pocztowy: 81-378

Ulica: Marszałka Piłsudskiego

Nr budynku 46

Telefon: (58) 523 66 00

Faks: (58) 523 66 50

Podstawowa jednostka organizacyjna: Tak

Prowadzi kształcenie na studiach: Tak Poziom kształcenia: I st., II st.

Prowadzi studia podyplomowe: Tak

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

Uchwała nr 225/2012 Prezydium Polskiej Komisji
Akredytacyjnej z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie oceny
instytucjonalnej na Wydziale Oceanografii i Geografii -
ocena wyrózniająca

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Marek  Wilczyński

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-952

Ulica: Wita Stwosza

Nr budynku 55

Telefon: (58) 523 24 07

Faks: (58) 523 57 00

Podstawowa jednostka organizacyjna: Nie

Prowadzi kształcenie na studiach: Nie Poziom kształcenia:

Prowadzi studia podyplomowe: Tak

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Jakub  Stelina

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-952

Ulica: Bażyńskiego

Nr budynku 6

Telefon: (58) 523 29 90

Faks: (58) 523 28 87

Podstawowa jednostka organizacyjna: Tak

Prowadzi kształcenie na studiach: Tak Poziom kształcenia: I st., II st., Jednolite
Magisterskie

Prowadzi studia podyplomowe: Tak

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

uCHWAŁA NR 392/2012 PPKA z dnia 20 września 2012 r.
Prezydium PKA w sprawie oceny instytucjonalnej na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
wydaje ocenę pozytywną

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Marcelina Zofia Grabska

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-952

Ulica: Wita Stwosza

Nr budynku 55

Telefon: (58) 523 24 07

Faks: (58) 523 57 00

Podstawowa jednostka organizacyjna: Nie

Prowadzi kształcenie na studiach: Nie Poziom kształcenia:

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Jerzy Paweł Bieliński

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

prof. dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Sopot

Gmina: Sopot

Miejscowość: Sopot

Poczta Sopot

Kod pocztowy: 81-824

Ulica: Armii Krajowej

Nr budynku 101

Telefon: (58) 523 10 00

Faks: (58) 551 46 76

Podstawowa jednostka organizacyjna: Tak

Prowadzi kształcenie na studiach: Tak Poziom kształcenia: I st., II st.

Prowadzi studia podyplomowe: Tak

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

Akredytacja instytucjonalna - Uchwała nr 382/2013
Prezydium PKA z dnia 4 lipca 2013 r. - ocena pozytywna

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Joanna Alina Jereczek-Lipińska

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Filologii Romańskiej

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-952

Ulica: Wita Stwosza

Nr budynku 55

Telefon: (58) 523 24 07

Faks: (58) 523 57 00

Podstawowa jednostka organizacyjna: Nie

Prowadzi kształcenie na studiach: Nie Poziom kształcenia:

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Hieronim  Chojnacki

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytyt Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-952

Ulica: Wita Stwosza

Nr budynku 55

Telefon: (58) 523 24 07

Faks: (58) 523 57 00

Podstawowa jednostka organizacyjna: Nie

Prowadzi kształcenie na studiach: Nie Poziom kształcenia:

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Igor Piotr Konieczny

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

prof. dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu
Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-822

Ulica: Kładki

Nr budynku 24

Telefon: (58) 523 64 25

Faks: (58) 523 64 30

Podstawowa jednostka organizacyjna: Tak

Prowadzi kształcenie na studiach: Tak Poziom kształcenia: I st., II st.

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

Ocena wyrózniająca PKA za kształcenie na poziomie I i II
stopnia na kierunku Biotechnologia, uchwała nr 980/2011
z dnia 24 listopada 2011 r.; Akredytacja Uniwersyteckiej
Komisji Akredytacyjnej przyznana uchwałą z dnia 7
grudnia 2007 r. na 5 lat (certyfikat nr 28/2007 z dn.
20.06.2008r.)

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Andrzej Jarosław Szepietowski

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Informatyki

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-952

Ulica: Wita Stwosza

Nr budynku 57

Telefon: (58) 523 24 07

Faks: (58) 523 57 00

Podstawowa jednostka organizacyjna: Nie

Prowadzi kształcenie na studiach: Nie Poziom kształcenia:

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Natalia  Gorska

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Oceanografii

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-952

Ulica: Bażyńskiego

Nr budynku 1a

Telefon: (58) 523 24 07

Faks: (58) 523 57 00

Podstawowa jednostka organizacyjna: Nie

Prowadzi kształcenie na studiach: Nie Poziom kształcenia:

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Arkadiusz  Janicki

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Historii

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-952

Ulica: Wita Stwiosza

Nr budynku 55

Telefon: (58) 523 24 07

Faks: (58) 523 57 00

Podstawowa jednostka organizacyjna: Nie

Prowadzi kształcenie na studiach: Nie Poziom kształcenia:

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***

Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Bolesław Marek Oleksowicz

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Filologii Polskiej

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Poczta Gdańsk

Kod pocztowy: 80-952

Ulica: Wita Stwosza

Nr budynku 55

Telefon: (58) 523 24 07

Faks: (58) 523 57 00

Podstawowa jednostka organizacyjna: Nie

Prowadzi kształcenie na studiach: Nie Poziom kształcenia:

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.**
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Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.***
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Biologii

Nazwa kierunku studiów: Biologia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk przyrodniczych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

PKA - ocena pozytywna
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Biologii

Nazwa kierunku studiów: Makrokierunek - przyroda

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk ścisłych

Profil kształcenia: Nieokreślony

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Nie

Forma studiów drugiego stopnia:

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:28 Strona 39 z 1184



Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Biologii

Nazwa kierunku studiów: Przyroda

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk ścisłych

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Nie

Forma studiów drugiego stopnia:

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Nazwa kierunku studiów: Ekonomia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk społecznych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Tak

Forma jednolitych studiów magisterskich: STACJONARNE

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Tak

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Uchwała nr 938/2011 PKA z dnia 20 października 2011 r.
- ocena pozytywna
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Nazwa kierunku studiów: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk społecznych

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Nazwa kierunku studiów: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk społecznych

Profil kształcenia: Nieokreślony

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Tak

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Chemii

Nazwa kierunku studiów: Agrochemia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk ścisłych

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Nie

Forma studiów drugiego stopnia:

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Chemii

Nazwa kierunku studiów: Agrochemia - k. unikatowy

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk ścisłych

Profil kształcenia: Nieokreślony

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Nie

Forma studiów drugiego stopnia:

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Chemii

Nazwa kierunku studiów: Chemia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk ścisłych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Ocena pozytywna PKA - uchwała nr 740/2008 z dn.
23.10.2008r., UKA - ocena pozytywna - 8/2008 z dn.
20.06.2008 r.
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Chemii

Nazwa kierunku studiów: Ochrona środowiska

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk ścisłych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Ocena pozytywna - PKA - uchwała nr 928/2009 z dn.
8.10.2009r.
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Historyczny

Nazwa kierunku studiów: Archeologia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Pozytywna - Uchwała PKA nr 556/2009 z dnia
02.07.2009r.
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Historyczny

Nazwa kierunku studiów: Etnologia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Pozytywna - Uchwała PKA nr 494/2013 z dnia
05.09.2013r.

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:28 Strona 49 z 1184



Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Historyczny

Nazwa kierunku studiów: Historia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Pozytywna - Uchwała PKA nr 705/2007 z dnia 06.09.2007
r.; Pozytywna - Uchwała PKA nr 493/2013r. z dn.
05.09.2013r.
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Historyczny

Nazwa kierunku studiów: Historia sztuki

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Pozytywna - Uchwała PKA nr 750/2010 z dn. 08.07.2010r.
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Historyczny

Nazwa kierunku studiów: Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Nie

Forma studiów drugiego stopnia:

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Historyczny

Nazwa kierunku studiów: Krajoznawstwo i turystyka historyczna - k. unikatowy

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Nieokreślony

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Nie

Forma studiów drugiego stopnia:

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Historyczny

Nazwa kierunku studiów: Niemcoznawstwo

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Nie

Forma studiów drugiego stopnia:

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Historyczny

Nazwa kierunku studiów: Religioznawstwo

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Nie

Forma studiów drugiego stopnia:

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Historyczny

Nazwa kierunku studiów: Religioznawstwo - k. unikatowy

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Nieokreślony

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Nie

Forma studiów drugiego stopnia:

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów: Amerykanistyka

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów: Etnofilologia kaszubska

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Praktyczny

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Nie

Forma studiów drugiego stopnia:

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów: Filologia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Nieokreślony

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

filologia skandynawska, filologia rosyjska, język angielski
(nauczanie), slawistyka, filologia angielska, język
niemiecki (nauczanie), lingwistyka stosowana, filologia
romańska, filologia germańska, amerykanistyka, filologia
klasyczna

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Filologia I,II stopień oraz jedn. magisterskie - ocena
pozytywna PKA 2.07.2009
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów: Filologia angielska

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów: Filologia germańska

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów: Filologia klasyczna

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów: Filologia polska

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Tak

Forma jednolitych studiów magisterskich: STACJONARNE

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Filologia polska I,II stopień oraz jedn. studia magisterskie
PKA 2.07.2009
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów: filologia romańska

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów: Filologia rosyjska

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów: iberystyka

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Nie

Forma studiów drugiego stopnia:

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów: Kulturoznawstwo

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów: Lingwistyka stosowana

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:28 Strona 68 z 1184



Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów: Logopedia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Praktyczny

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów: Logopedia - k. unikatowy

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Nieokreślony

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów: Makrokierunek - rosjoznawstwo

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Nieokreślony

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów: Rosjoznawstwo

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów: Sinologia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Nie

Forma studiów drugiego stopnia:

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów: Skandynawistyka

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki, Praktyczny

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów: Slawistyka

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów: Wiedza o teatrze

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Nie

Forma studiów drugiego stopnia:

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie instytucjami artystycznymi

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Praktyczny

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Nie

Forma studiów drugiego stopnia:

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku studiów: Bioinformatyka

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk ścisłych

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Nie

Forma studiów drugiego stopnia:

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Pozytywna ocena instytucjonalna do roku akademickiego
2017/18.
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku studiów: Fizyka

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk ścisłych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Pozytywna ocena instytucjonalna do roku ak.2017/18,
pozytywna ocena jakości kształcenia na kierunku fizyka
na poziomie studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich do roku ak. 2014/2015

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:28 Strona 79 z 1184



Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku studiów: Fizyka medyczna

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk ścisłych

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Nie

Forma studiów drugiego stopnia:

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Pozytywna ocena instytucjonalna do roku ak.2017/18
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku studiów: Fizyka medyczna - k. unikatowy

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk ścisłych

Profil kształcenia: Nieokreślony

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Nie

Forma studiów drugiego stopnia:

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku studiów: Informatyka

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk ścisłych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

zytywna ocena instytucjonalna do roku ak.2017/18,
pozytywna ocena jakości kształcenia na kierunku
informatyka na poziomie studiów I i II stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich.
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku studiów: Makrokierunek - bioinformatyka

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk ścisłych

Profil kształcenia: Nieokreślony

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Nie

Forma studiów drugiego stopnia:

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk ścisłych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Pozytywna ocena instytucjonalna do roku ak.2017/18,
pozytywna ocena jakości kształcenia na kierunku
matematyka na poziomie studiów I i II stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich.
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo narodowe

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk społecznych

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Nie

Forma studiów drugiego stopnia:

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Ocena pozytywna
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk społecznych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Praktyczny

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku studiów: Filozofia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Uchwała nr 603/2010 Prezydium Państwowej Komisji
Akredytacyjnej - ocena pozytywna

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:28 Strona 87 z 1184



Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk społecznych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

ocena pozytywna
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika specjalna

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk społecznych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

ocena pozytywna
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Wczesnej Edukacji

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk społecznych

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Nie

Forma studiów drugiego stopnia:

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku studiów: Politologia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk społecznych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku studiów: Praca socjalna

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk społecznych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Praktyczny

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Nie

Forma studiów drugiego stopnia:

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku studiów: Psychologia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk społecznych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Nie

Forma studiów pierwszego stopnia:

Studia drugiego stopnia: Nie

Forma studiów drugiego stopnia:

Jednolite studia magisterskie: Tak

Forma jednolitych studiów magisterskich: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku studiów: Socjologia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk społecznych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Uchwała nr 595/2010 Prezydium Państwowej Komisji
Akredytacyjnej z dnia 24 czerwca 2010 r.
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku studiów: Geografia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk przyrodniczych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Uchwała nr 927/2009 Prezydium PKA z dnia 8
października 2009r. w sprawie oceny jakości kształcenia
na kierunku geografia na poziomie studiów pierwszego i
drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
- ocena pozytywna
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku studiów: Geologia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk przyrodniczych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Nie

Forma studiów drugiego stopnia:

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Wydział Oceanografii i Geografii został poddany ocenie
instytucjonalnej i decyzją z dnia 5 lipca 2012r. roku PKA
uzyskał ocenę wyróżniającą.
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku studiów: Gospodarka przestrzenna

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk społecznych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Wydział Oceanografii i Geografii został poddany ocenie
instytucjonalnej - decyzją z dnia 5 lipca 2012 r. PKA -
uzyskał ocenę wyróżniającą
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku studiów: Oceanografia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk przyrodniczych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Uchwała nr 1076/2004 Prezydium PKA z dnia 18
listopada 2004 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na
kierunku oceanografia - ocena wyróżniająca.
Uchwała nr 731/2003 Prezydium PKA z dnia 11 grudnia
2003r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku
oceanografia na poziomie magisterskim - ocena
pozytywna.
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku studiów: Ochrona środowiska

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Profil kształcenia: Nieokreślony

Studia pierwszego stopnia: Nie

Forma studiów pierwszego stopnia:

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku studiów: Administracja

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk społecznych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Uchwała nr 451/2005 PPKA z dnia 8 września 2005r. na
Wydziale Prawa i Administracji UG na poziomie studiów II
stopnia i jednolitych studiów magisterskich - ocena
pozytywna
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku studiów: Prawo

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk społecznych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Nie

Forma studiów pierwszego stopnia:

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Tak

Forma jednolitych studiów magisterskich: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Nazwa kierunku studiów: Finanse i rachunkowość

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk społecznych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Akredytacja instytucjonalna - uchwała nr 382/2013
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 4 lipca
2013 r. - ocena pozytywna
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Nazwa kierunku studiów: Informatyka i ekonometria

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk społecznych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

tak- ocena instytucjonalna
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk społecznych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

tak -ocena praogramowa
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu
Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Nazwa kierunku studiów: Biotechnologia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Obszar nauk przyrodniczych

Profil kształcenia: Nieokreślony, Ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:

Ocena wyrózniająca PKA za kształcenie na poziomie I i II
stopnia na kierunku Biotechnologia, uchwała nr 980/2011
z dnia 24 listopada 2011 r.; Akredytacja Uniwersyteckiej
Komisji Akredytacyjnej przyznana uchwałą z dnia 7
grudnia 2007 r. na 5 lat (certyfikat nr 28/2007 z dn.
20.06.2008r.)
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Pozostałe jednostki organizacyjne

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Ekofizjologii Ptaków

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Spektroskopii Molekularnej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Akustyki i Fizyki Jądrowej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Metod Matematycznych Fizyki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Historii Literatury

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i
Translatoryki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Filologii Germańskiej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Językoznawstwa i Teorii Przekładu

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Slawistyki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Historii Nowożytnej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.
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Pozostałe jednostki organizacyjne

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Historii Starożytnej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Dydaktyki Historii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Historii Pomorza i Krajów Nadbałtyckich

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych
Historii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Historii Najnowszej Polski

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Historii Myśli i Kultury Politycznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Historii Żydów

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Religioznawstwa

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Archeologii i Etnologii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Epoko Kamienia

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Archeologii Średniowiecza i Nowożytności

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Historii Sztuki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Teorii Sztuki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:28 Strona 107 z 1184



Pozostałe jednostki organizacyjne

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Dydaktyki Geografii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Stacja Limnologiczna w Borucinie

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Ekologii Roślin Morskich

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Ekofizjologii Roślin Morskich

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Badań Planktonu Morskiego

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Neurobiologii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Biochemii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Biochemii Białek i Kwasów Nukleidowych

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Genomiki i Genetyki Człowieka

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Limnozoologii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność dydaktyczna
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Pozostałe jednostki organizacyjne

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Metod Matematycznych Fizyki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Ichtiologii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Trwałych Związków Organicznych

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Geografii Morza

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Stratygrafii i Sedymentologii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Geofizyki Morskiej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Bioindykacji Środowisk Morskich

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Oceanograf II

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Stacja Badań Wędrówek Ptaków

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Stacja Biologiczna im. Profesora Fryderyka Pautscha

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Muzeum Przyrodnicze

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Ekologii Wód Słodkich

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Cytologii i Embriologii Roślin

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.
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Pozostałe jednostki organizacyjne

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Ewolucji Molekularnej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku

Rodzaj wykonywanych zadań: działalność naukowo-badawcza

Nazwa jednostki organizacyjnej: Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność popularyzatorska

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Dydaktyki Fizyki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Historii Najnowszej Powszechnej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Archiwistyki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Historii Współczesnych ruchów Społeczno-
Politycznych

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Europy Barbarzyńskiej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Centrum GIS - Geograficznych Systemów Informacyjnych

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Geografii Ekonomicznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Meteorologii i Klimatologii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Biologii i Ekologii Morza

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.
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Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Ochrony Środowiska Morskiego

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Chemii Morza i Atmosfery

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Ekologii Estuariów

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Aparatury Oceanograficznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Dydaktyki Biologii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Laboratorium Mikroskopii Elektronowej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Zoologii Systematycznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Parazytologii i Zoologii Ogólnej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Muzeum Inkluzji w Bursztynie

Rodzaj wykonywanych zadań: działalnośc popularystyczna

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Badań Snu

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Fizjologii Behawioru i Stresu

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Biochemii Mikroorganizmów

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.
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Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Mikrobiologii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Genetyki Molekularnej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Biologii Molekularnej Bakterii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Ekologii Roślin

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Ośrodek Współpracy regionalnej Uniwersytetu
Gdańskiego

Rodzaj wykonywanych zadań: działalność naukowo-badawcza

Nazwa jednostki organizacyjnej: Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów
Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego

Rodzaj wykonywanych zadań: działalność naukowo-badawcza

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Optyki i Informacji Kwantowej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Spektroskopii Atomowo-Molekularnej i Astrofizyki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Ekologii Biochemicznej Mikroorganizmów

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Oceanografii Fizycznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Dynamiki Morza

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Geoinformacji

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.
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Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność popularyzatorska i wydawnicza

Nazwa jednostki organizacyjnej: Biblioteka UG

Rodzaj wykonywanych zadań: działalność naukowa, popularyzatorska

Nazwa jednostki organizacyjnej: Centrum Herdera

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność popularyzatorska.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw Okrętowych

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Zarządzania Personelem

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Strategii Zarządzania

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Systemów Zarządzania

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Strategii Marketingowych

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Statystyki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Ekonometrii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Rachunkowości

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.
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Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Rachunkowości Zarządczej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Finansów

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Finansów Przedsiębiorstw

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Struktury Biopolimerów

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Biotechnologii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Diagnostyki Molekularnej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Biochemii Roślin

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Biologii Molekularnej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Biochemii Fizycznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Biologii Molekularnej Wirusów

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Szczepionek Rekombinowanych

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Gospodarki Elektronicznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Rynku Transportowego

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.
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Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Handlu Zagranicznego

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Marketingu

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Makroekonomii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Mikroekonomii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Dydaktyki Chemii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Estetyki i Filozofii Sztuki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Historii Filozofii Nowożytnej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Logiki Metodologii i Filozofii Nauki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Socjologii Kultury

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Filozofii Współczesnej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Antropologii Społecznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.
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Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Komunikacji Kulturowej i Aksjologii
Dziennikarstwa

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Historii Prasy

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Semiotyki Obrazu i Technik Audiowizualnych

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Języka Mediów

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Metafizyki i Filozofii Religii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Organizacji i Zarządzania

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Marketingu Usług

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Informatyki Ekonomicznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Biochemii Ewolucyjnej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Biofizyki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Chemii Bioorganicznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Fizykochemii Organicznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Chemii Cukrów

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.
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Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Teorii Poznania

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Socjologii Wychowania

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Etyki i Filozofii Społecznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Socjologii Gospodarczej i Zachowań Rynkowych

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Pedagogiki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Dydaktyki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Pedagogiki Specjalnej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Badań nad Niepełnosprawnością w Dorosłości

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Pedagogiki Społecznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Pracy Socjalnej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Teorii Wychowania

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Pedagogiki Ogólnej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.
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Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Pedagogiki Religii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Psychologii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Psychologii Społecznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Psychologii Ekonomicznej i Psychologii
Organizacji

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Psychometrii i Statystyki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Metod Diagnozy Psychologicznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Europeistyki i Nauk o Cywilizacji

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Stosunków Międzynarodowych i Studiów
Strategicznych

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Teorii Polityki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Studiów Pozaeuropejskich

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Nauki o Bezpieczeństwie

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.
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Nazwa jednostki organizacyjnej: Muzeum Kryminalistyki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność popularyzatorska

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Prawa Finansowego

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony
Środowiska

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Prawa Ochrony Środowiska

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Historii Doktryn Politycznych i Prawnych

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Inwestycji i Nieruchomości

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Marketingu

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Rachunkowości Finansowej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Biologii Molekularnej i Komórkowej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Biochemii Białek

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Gospodarki Globalnej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.
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Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Systemów Medialnych i Komunikacji Masowej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Socjologii Religii i Wiedzy

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Semiotyki Kultury i Komunikacji Międzykulturowej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Psychologii Ogólnej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Psychologii Międzykulturowej i Psychologii
Rodzaju

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Psychologii Sportu

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Politologii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Historii Najnowszej i Myśli Politycznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Prawa Administracyjnego

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Prawa Pracy

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.
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Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Prawa Cywilnego

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa
Prywatnego

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Postępowania Cywilnego

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Kryminalistyki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Praw Człowieka

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Informatyki Prawniczej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki
Prawniczej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Matematyki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Teorii Mnogości

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Analizy Matematycznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Funkcji Rzeczywistych

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Geometrii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Algebry

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.
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Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Dydaktyki Matematyki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Matematyki Stosowanej i Probabilistyki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Informatyki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Algorytmów

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Języków Formalnych

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Sztucznej Inteligencji

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Fizyki Doświadczalnej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Fizyki Atomowej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Fizyki Stosowanej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Interferometrii Kwantowej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność wydawnicza oraz popularyzatorska.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Biologicznej Ochrony Roślin

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Badania Związków Biologicznie Czynnych

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.
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Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw
Transportowych

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Logistyki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Transportu Międzynarodowego i Spedycji

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Ośrodek Badań Integracji Europejskich

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Polityki Gospodarczej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Analiz Środowiska

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Analizy i Radiochemii Środowiska

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Inżynierii Środowiska

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Teoretycznej Chemii Fizycznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Chemii Kwantowej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Syntezy Organicznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Socjologii Ogólnej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Socjologii Stosowanej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.
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Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Badań nad Rodziną i Jakością Życia

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Psychologii i Psychopatologii Rozwoju

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Systemów Politycznych

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Prawa Morskiego

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego
oraz Psychiatrii Sądowej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Topologii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Metod Numerycznych i Równań Różniczkowych

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: I Pracownia Fizyczna

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Ekonomiki Małej Firmy

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Inwestycji

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Nieruchomości

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:28 Strona 124 z 1184



Pozostałe jednostki organizacyjne

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Bankowości

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Biotechnologii UG

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Symulacji Układów Biomolekularnych

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Transportu i Handlu Morskiego

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Handlu Morskiego

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Chemii Środowiska i Ekotoksymologii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Technologii i Nanotechnologii Chemicznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Biotechnologii Molekularnej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Chemometrii Środowiska

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Chemii Analitycznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Chemii Fizycznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Chemii Teoretycznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Modelowania Molekularnego

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.
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Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Chemii Związków Biologicznie Czynnych

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Chemii Polipeptydów

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Chemii Medycznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Chemii Organicznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Centrum Translatoryczne

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Filologii Polskiej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Języka Polskiego

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Polonistyki Stosowanej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Językoznawstwa

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Filologii Romańskich

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Biologii Molekularnej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.
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Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Sygnalizacji Wewnątrzkomórkowej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Genetyki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Genetyki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Studium Języków Obcych

Rodzaj wykonywanych zadań: działalność dydaktyczna

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska

Rodzaj wykonywanych zadań: działalność naukowo-badawcza

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pomorskie Centrum Informatyki Stosowanej i Matematyki
Przemysłowej

Rodzaj wykonywanych zadań: działalność naukowo-badawcza

Nazwa jednostki organizacyjnej: Centrum Danych Makroekonomicznych i Finansowych UG

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji
Geograficznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Gospodarki Przestrzennej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Teledetekcji i Analizy Przestrzennej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Taksonomii Roślin

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.
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Nazwa jednostki organizacyjnej: Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu
Gdańskiego

Rodzaj wykonywanych zadań: działalność naukowo-badawcza

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Filologii Klasycznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Logopedii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Kultury i Sztuki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Literatury i Kultury Niemieckiej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Skandynawistyki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Translatoryki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Kultur i Literatur Anglojęzycznych

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Językoznawstwa i Dydaktyki

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Kulturoznawstwa

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Historii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX wieku

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.
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Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Historii Powszechnej Średniowiecza

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Historii Rosji i Europy Wschodniej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Etnologii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Historii Sztuki Nowożytnej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Geografii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Hydrologii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Limnologii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Oceanografii

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Stacja Morska Instytutu Oceanografii w Helu

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Ekologii i Etologii Kręgowców

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Geologii Stosowanej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza
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Pozostałe jednostki organizacyjne

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Psychologii Badań Biznesu

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Biologii Systemów

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza

Nazwa jednostki organizacyjnej: Katedra Sztuk Scenicznych

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Taksonomii Grzybów

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza

Nazwa jednostki organizacyjnej: Pracownia Obsługi Dydaktyki Laboratoryjnej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zakład Polityki Publicznej i Społecznej

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność naukowo-badawcza
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Część 2. Studenci i absolwenci

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Biologii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Biologii

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:28 Strona 132 z 1184



Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Biologii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Biologii

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:28 Strona 134 z 1184



Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 1

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 2

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Biologii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 419

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 3

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 3

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

15

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 80

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

1

Jednostka: Wydział Biologii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 203

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 3

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 3

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 68

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Biologii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Makrokierunek - przyroda

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 61

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Biologii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Przyroda

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 60

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

2

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 23

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

1

Jednostka: Wydział Biologii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Ekonomiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Ekonomiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 182

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 58

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

2

Jednostka: Wydział Ekonomiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Ekonomiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 967

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 62

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 49

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 13

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

13

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 184

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Ekonomiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 283

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

5

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 115

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

1

Jednostka: Wydział Ekonomiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 520

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 7

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 6

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

13

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 186

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 3

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 3

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

3

Jednostka: Wydział Ekonomiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Ekonomiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Ekonomiczny

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:28 Strona 149 z 1184



Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Ekonomiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Ekonomiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Ekonomiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 159

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 5

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 3

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 2

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 52

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Ekonomiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 65

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 27

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Ekonomiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 1106

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 63

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 16

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 47

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

12

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 280

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 31

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 4

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 27

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

2

Jednostka: Wydział Ekonomiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 567

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 38

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 19

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 19

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

12

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 202

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 4

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 2

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

7

Jednostka: Wydział Ekonomiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Agrochemia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 4

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 12

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

1

Jednostka: Wydział Chemii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Agrochemia - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Chemii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Chemia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 470

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 4

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 4

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

10

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 99

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

3

Jednostka: Wydział Chemii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Chemia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 211

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

7

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 63

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Chemii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Chemia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Chemii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Chemia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Chemii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ochrona środowiska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 176

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

3

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 54

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

2

Jednostka: Wydział Chemii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ochrona środowiska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 121

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

7

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 20

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Chemii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ochrona środowiska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Chemii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ochrona środowiska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 38

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

2

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 10

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Chemii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Archeologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 37

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 4

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Archeologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Archeologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Archeologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 126

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

6

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 28

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Etnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Etnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Etnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 93

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

2

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 17

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Etnologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 19

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 208

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

10

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 38

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 21

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 4

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 81

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

3

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 34

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Historia sztuki

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 31

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 6

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Historia sztuki

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 92

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

5

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 20

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Historia sztuki

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Historia sztuki

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Historia sztuki

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Historia sztuki

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 61

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 3

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 3

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

2

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 3

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 102

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

3

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 25

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka historyczna - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Niemcoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 62

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Religioznawstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Religioznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 54

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

5

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 9

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Religioznawstwo - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Historyczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Amerykanistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Amerykanistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Etnofilologia kaszubska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - amerykanistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 99

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

3

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - amerykanistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 63

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

2

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia angielska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 153

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

2

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia angielska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 161

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:28 Strona 201 z 1184



Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia angielska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 170

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

3

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 60

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia angielska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 192

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 5

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 4

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

5

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia germańska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 50

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia germańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 91

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

5

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia germańska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 60

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia germańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 155

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 3

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia klasyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia klasyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia romańska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia romańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 8

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 8

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia romańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 119

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

2

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:28 Strona 212 z 1184



Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia rosyjska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia rosyjska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 109

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 8

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 6

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 2

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia rosyjska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 92

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia rosyjska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 46

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia skandynawska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - filologia skandynawska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 119

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - język angielski (nauczanie)

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 38

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 2

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 140

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - język niemiecki (nauczanie)

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 21

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:28 Strona 224 z 1184



Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - slawistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 94

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

2

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - slawistyka

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia - slawistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 25

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 92

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 24

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 755

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 6

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 5

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

6

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 311

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 3

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

4

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 41

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

3

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 24

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 88

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

2

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 133

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 3

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 2

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

1

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia angielska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia angielska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia angielska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia angielska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia germańska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia germańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia germańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia germańska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia klasyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 42

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia klasyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 14

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 331

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 4

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 4

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

8

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 87

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 24

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 8

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 8

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:28 Strona 244 z 1184



Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 31

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 6

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 192

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

5

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 60

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: filologia romańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: filologia romańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia rosyjska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia rosyjska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia rosyjska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filologia rosyjska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: iberystyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 32

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 254

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

5

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 44

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 44

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 159

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 2

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

2

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 17

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 15

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 45

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 98

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Logopedia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Logopedia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Logopedia - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 128

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 49

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Logopedia - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 171

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

4

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 41

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

3

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Makrokierunek - rosjoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Makrokierunek - rosjoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 145

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 4

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 3

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 24

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Rosjoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Rosjoznawstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Rosjoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Sinologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 34

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Skandynawistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Skandynawistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Slawistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Slawistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Slawistyka

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Wiedza o teatrze

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Wiedza o teatrze

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 63

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 9

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Zarządzanie instytucjami artystycznymi

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 55

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Filologiczny
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Bioinformatyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 123

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 15

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Fizyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 68

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

2

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 2

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Fizyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Fizyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 16

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 2

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Fizyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Fizyka medyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 100

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

5

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Fizyka medyczna - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 354

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

12

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 70

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

2

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:28 Strona 293 z 1184



Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 219

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 3

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

3

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 20

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 117

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

3

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 28

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

1

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Makrokierunek - bioinformatyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Matematyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 326

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

10

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 42

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Matematyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 140

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 31

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Matematyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Matematyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:28 Strona 304 z 1184



Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 87

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

3

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 14

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 123

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

2

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 33

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

2
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 80

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

3

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 13

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

1
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 148

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 5

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 4

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 28

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filozofia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filozofia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filozofia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 70

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

4

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 4

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filozofia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filozofia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:28 Strona 315 z 1184



Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Filozofia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 179

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

3

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 24

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 24

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 24

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 274

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 2

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

3

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 111

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 344

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

6

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 151

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 411

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

5

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 140

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

4
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 227

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

4

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 92

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

3
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 133

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 37

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

1
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 227

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

4

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 92

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

3
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 151

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

3

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 46

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

2
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 125

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

2

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 44

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

3
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 91

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 27

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

1
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika Wczesnej Edukacji

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 113

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Pedagogika Wczesnej Edukacji

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 127

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 12

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 16

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 216

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 4

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 3

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 64

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

2

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:28 Strona 338 z 1184



Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:28 Strona 342 z 1184



Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Praca socjalna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 79

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 19

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Praca socjalna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Praca socjalna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Praca socjalna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 91

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 39

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

2
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Psychologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 664

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

10

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 72

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Psychologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Psychologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Psychologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 571

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 11

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 5

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 6

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

9

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 55

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 59

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

2

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 12

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 268

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

7

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 72

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 66

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

2

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 19

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:29 Strona 356 z 1184



Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 165

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

2

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 92

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 18

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 13

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 5

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 206

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

2

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 82

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

2

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 119

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

2

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 63

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

1

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Geologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 91

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Geologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 76

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

3

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 44

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

2

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 29

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 22

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 159

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

3

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 64

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

2

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 60

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Oceanografia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Oceanografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 77

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Oceanografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 215

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

5

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 63

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

1

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:29 Strona 378 z 1184



Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Oceanografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 162

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Oceanografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 130

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

2

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

1

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ochrona środowiska

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 24

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Ochrona środowiska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 17

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Oceanografii i Geografii
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 293

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

6

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 290

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

4

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 222

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

10

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 73

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 620

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 6

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 6

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

8

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 158

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

4

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 313

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

2

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 135

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 2

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

5

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Prawo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 556

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

3

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Prawo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Prawo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Prawo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 1134

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 22

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 22

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

21

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 197

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

2

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Prawo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 1119

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

16

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 246

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

4

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 486

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

9

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 98

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

5

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 544

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 2

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

4

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 154

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

2

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 437

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 2

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

8

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 137

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

3

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 793

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

18

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 259

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

10

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Zarządzania

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:29 Strona 402 z 1184



Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 85

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

3

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 32

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

2

Jednostka: Wydział Zarządzania

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:29 Strona 404 z 1184



Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 10

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

5

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 220

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

4

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 69

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

1

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 395

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

2

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 69

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

3

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 652

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

6

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 218

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

3

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 223

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

3

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 44

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

2

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 542

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

16

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 226

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 801

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 7

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 5

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 2

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

6

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 207

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

5

Jednostka: Wydział Zarządzania
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Biotechnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Biotechnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Biotechnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 87

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 2

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 29

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

1

Jednostka: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Biotechnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 146

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 2

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 32

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:29 Strona 423 z 1184



Część 3. Opłaty za studia oraz pozostałe odpłatności

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Biologii

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 2 500

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 300

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 000

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Biologii

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 2 500

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Biologii

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 2 500

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 300

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 000

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Biologii

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 300

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 000

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Biologii

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Biologii

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Biologii

Kierunek studiów: Biologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 300

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 000

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Biologii

Kierunek studiów: Makrokierunek - przyroda

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Biologii

Kierunek studiów: Przyroda

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 300

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 000

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 2 300

wariant II*** 8 390

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 182

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 325

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 2 300

wariant II*** 10 487

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 282

wariant II***** 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 325

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 10

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 8 390

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 2

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 650

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 325

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 10 487

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 325

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 2 300

wariant II*** 8 390

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 64

wariant II***** 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 325

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 2 300

wariant II*** 10 487

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 157

wariant II***** 2

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 325

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 8 390

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 47

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 325

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 10 487

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 19

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 325

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Chemii

Kierunek studiów: Agrochemia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 600

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:29 Strona 450 z 1184



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Chemii

Kierunek studiów: Agrochemia - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Chemii

Kierunek studiów: Chemia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 600

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Chemii

Kierunek studiów: Chemia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Chemii

Kierunek studiów: Chemia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 600

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Chemii

Kierunek studiów: Chemia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Chemii

Kierunek studiów: Ochrona środowiska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 4 700

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 7

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 600

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Chemii

Kierunek studiów: Ochrona środowiska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Chemii

Kierunek studiów: Ochrona środowiska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 600

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Chemii

Kierunek studiów: Ochrona środowiska

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 600

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Archeologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Archeologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 2 000

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 1 800

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Archeologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 2 000

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 1 800

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Archeologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Etnologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 2 000

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Etnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Etnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 2 000

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 1 800

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Etnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

2 000Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 1 800

wariant II*** 2 000

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 23

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 1 800

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 1 750

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 1 800

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 2 000

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 1 800

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 2 000

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 1 800

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia sztuki

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 1 750

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia sztuki

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 1 800

wariant II*** 2 000

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 31

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 1 800

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia sztuki

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 2 000

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 1 800

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia sztuki

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia sztuki

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Historia sztuki

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 2 000

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 1 800

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 2 000

wariant II*** 2 000

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

2 000Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 2 000

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 1 800

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka historyczna - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Niemcoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 2 000

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 1 800

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Religioznawstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 2 000

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

2 000Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 2 000

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Religioznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 2 000

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 1 800

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Historyczny

Kierunek studiów: Religioznawstwo - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Amerykanistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 4 030

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Amerykanistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 037

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Etnofilologia kaszubska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - amerykanistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - amerykanistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia angielska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 2 100

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia angielska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 2 100

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia angielska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 4 030

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia angielska

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 037

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia germańska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 2 100

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia germańska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 2 100

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia germańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 4 030

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia germańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 037

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia klasyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 4 030

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia klasyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 037

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia romańska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 2 100

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia romańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 4 030

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia romańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 037

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:29 Strona 505 z 1184



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia rosyjska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 2 100

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia rosyjska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 2 100

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia rosyjska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 4 030

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia rosyjska

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 037

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:29 Strona 509 z 1184



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia skandynawska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 4 030

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - filologia skandynawska

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 037

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - język angielski (nauczanie)

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 1 100

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 209

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - język niemiecki (nauczanie)

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 1 000

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 13

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 2 500

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 11

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

650Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 4 030

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 037

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - slawistyka

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 2 100

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - slawistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 4 030

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia - slawistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 037

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 2 100

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 151

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:29 Strona 521 z 1184



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 2 100

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 307

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:29 Strona 522 z 1184



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 4 030

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 3

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 037

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 2

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia angielska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia angielska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia angielska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia angielska

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia germańska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia germańska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia germańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia germańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia klasyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia klasyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 1 800

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 58

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 1 800

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 49

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 642

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 15

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia polska

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: filologia romańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: filologia romańska

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia rosyjska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia rosyjska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia rosyjska

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Filologia rosyjska

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: iberystyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:29 Strona 553 z 1184



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Lingwistyka stosowana

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Logopedia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Logopedia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Logopedia - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Logopedia - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Makrokierunek - rosjoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Makrokierunek - rosjoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Rosjoznawstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Rosjoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Rosjoznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Sinologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Skandynawistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Skandynawistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Slawistyka

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Slawistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Slawistyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Wiedza o teatrze

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 300

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Wiedza o teatrze

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Kierunek studiów: Zarządzanie instytucjami artystycznymi

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Bioinformatyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 12 585

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

3 300Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Fizyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Fizyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 12 585

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

3 300Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Fizyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Fizyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 14 683

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

3 300Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Fizyka medyczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 12 585

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

3 300Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Fizyka medyczna - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Informatyka

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Informatyka

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 2 500

wariant II*** 12 585

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 139

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Informatyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 12 585

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

3 000Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Informatyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Informatyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 14 683

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

3 000Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Informatyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Makrokierunek - bioinformatyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Matematyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Matematyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 12 585

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

2 500Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Matematyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 14 683

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

2 500Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów: Matematyka

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 550

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 1 900

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

1 900Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 2 650

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

2 650Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:29 Strona 596 z 1184



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 2 650

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 144

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 2 650

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 68

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 2 650

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

2 650Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:29 Strona 599 z 1184



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

2 650Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

2 650Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Filozofia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 1 500

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

1 500Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Filozofia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

1 600Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Filozofia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Filozofia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

1 500Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Filozofia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

1 600Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Filozofia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 1 900

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 128

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 1 900

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 1 900

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 277

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

1 900Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

1 500Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

1 900Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 1 900

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 80

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:29 Strona 618 z 1184



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 1900

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 1900

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 2 100

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 211

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

1 900Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

1 900Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

2 100Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 1 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 1900

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika Wczesnej Edukacji

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 1900

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Pedagogika Wczesnej Edukacji

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 1 900

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 1900

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 1 900

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 10

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 2000

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 2 000

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 22

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

1 900Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

1 900Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 1 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Politologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Praca socjalna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 1 900

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Praca socjalna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 1 900

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 52

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:29 Strona 637 z 1184



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Praca socjalna

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

1 900Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Praca socjalna

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Psychologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 10

Opłata za semestr:
wariant I** 2 900

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 666

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Psychologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 10

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 2900

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Psychologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 10

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Psychologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 10

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

2 900Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 1 900

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 58

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 2 100

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 59

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

1 900Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

2 100Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów: Socjologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 2 500

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 18

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 600

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 600

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 1500

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 2500

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

500Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

2 500Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 600

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 600

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 600

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 600

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Geografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Geologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 600

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 600

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Geologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 2 500

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 29

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 600

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 600

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

2 500Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

2 500Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 600

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 600

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

2 500Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 600

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 600

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Oceanografia

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

2 500Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Oceanografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Oceanografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 600

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 600

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Oceanografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Oceanografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 600

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 600

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Ochrona środowiska

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Kierunek studiów: Ochrona środowiska

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 2 100

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 222

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

900Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 2 200

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 295

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

900Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

2 200Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

900Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

900Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Administracja

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Prawo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 10

Opłata za semestr:
wariant I** 2 500

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 1119

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

900Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Prawo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 10

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Prawo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 3 000

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 556

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

900Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:30 Strona 686 z 1184



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Prawo

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 10

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów: Prawo

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 10

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

900Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 400

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 2 300

wariant II*** 4 195

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 719

wariant II***** 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 2 600

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 1420

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:30 Strona 695 z 1184



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 2 300

wariant II*** 4 195

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 719

wariant II***** 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 2 600

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 1420

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 2 300

wariant II*** 4 195

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 719

wariant II***** 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 2 600

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 1420

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 500

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierunek studiów: Biotechnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 600

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierunek studiów: Biotechnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierunek studiów: Biotechnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 1

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierunek studiów: Biotechnologia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 16 780

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

0Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr: 0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

0

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

600Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 600

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

4świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Część 4. Studia doktoranckie, podyplomowe oraz inne formy kształcenia

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Biologii

Dyscyplina     •  biologia(Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk biologicznych)

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

77

0

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

6

0

0

6

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

0

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

9

0

0

0

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Dyscyplina     •  ekonomia(Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

12585Średnia opłata za semestr**:
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Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

7

4

3

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

0

0

0

0

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

2

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

0

0

0

0

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Dyscyplina     •  ekonomia(Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

2300Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

111

0

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

34

0

0

34

Liczba
absolwentów:
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Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

35

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

12

0

0

0

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Ekonomiczny

Dyscyplina     •  ekonomia(Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

3600Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

9

0

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

9

0

0

8

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

3

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

1

0

0

0
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** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Chemii

Dyscyplina     •  chemia(Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk chemicznych)

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

69

3

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

0

0

0

0

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

16

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

4

0

0

0

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Historyczny

Dyscyplina     •  historia(Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:
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Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

95

1

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

10

0

0

6

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

18

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

11

0

1

7

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Dyscyplina     •  literaturoznawstwo(Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

222

4

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

15

0

0

8

Liczba
absolwentów:
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Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

125

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

16

1

0

5

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Dyscyplina     •  literaturoznawstwo(Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

1500Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

9

0

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

1

0

0

0

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

6

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

1

0

0

0
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** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Dyscyplina     •  językoznawstwo(Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

85

2

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

8

0

0

3

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

62

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

10

1

0

4

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Filologiczny

Dyscyplina     •  językoznawstwo(Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

1500Średnia opłata za semestr**:
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Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

9

0

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

3

0

0

3

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

7

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

7

0

0

0

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i
Informatyki

Dyscyplina     •  matematyka(Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk matematycznych)

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

20

0

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

4

0

0

0

Liczba
absolwentów:
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Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

5

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

4

0

0

0

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Matematyki, Fizyki i
Informatyki

Dyscyplina     •  fizyka(Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk fizycznych)

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

22

0

4

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

0

0

0

0

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

7

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

1

0

0

0
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** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Dyscyplina     •  pedagogika(Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk społecznych)

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

2500Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

6

0

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

7

0

0

7

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

4

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

1

0

0

0

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Dyscyplina     •  nauki o polityce(Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk społecznych)

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:
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Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

30

0

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

0

0

0

0

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

1

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

0

0

0

0

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Dyscyplina     •  psychologia(Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk społecznych)

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

2300Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

52

0

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

12

0

0

5

Liczba
absolwentów:
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Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

0

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

6

0

0

4

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Dyscyplina     •  pedagogika(Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk społecznych)

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

38

0

2

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

2

0

0

1

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

9

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

2

0

0

0
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** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Nauk Społecznych

Dyscyplina     •  nauki o polityce(Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk społecznych)

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

2500Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

0

0

0

0

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

0

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

0

0

0

0

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Dyscyplina     •  oceanologia(Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk o Ziemi)

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:
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Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

31

0

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

16

0

0

15

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

7

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

9

0

0

8

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Oceanografii i Geografii

Dyscyplina     •  geografia(Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk o Ziemi)

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

58

0

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

0

0

0

0

Liczba
absolwentów:
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Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

10

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

0

0

0

0

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Prawa i Administracji

Dyscyplina     •  prawo(Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk prawnych)

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

3800Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

153

0

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

7

0

0

5

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

47

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

18

0

0

9
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** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Zarządzania

Dyscyplina     •  nauki o zarządzaniu(Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

2800Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

149

0

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

9

0

0

8

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

18

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

17

0

0

7

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej:
Międzyuczelniany Wydział
Biotechnologii Uniwersytetu
Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego

Dyscyplina     •  biochemia(Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk biologicznych)

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:
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Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

69

3

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

0

0

0

0

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

16

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

4

0

0

0
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Informacja o studiach podyplomowych

Wydział BiologiiNazwa jednostki organizacyjnej:

Biologia SądowaNazwa studiów:

Obszar nauk przyrodniczychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

4Liczba semestrów:

2200Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 16

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 55

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział BiologiiNazwa jednostki organizacyjnej:

Waloryzacja i Ochrona Obszarów
PrzyrodniczychNazwa studiów:

Obszar nauk przyrodniczychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

3Liczba semestrów:

1950Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 29

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 5

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział EkonomicznyNazwa jednostki organizacyjnej:

Marketing MmiędzynarodowyNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1900Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 3

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych

Wydział EkonomicznyNazwa jednostki organizacyjnej:

Master of Business AdministrationNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

4Liczba semestrów:

9750Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 31

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 11

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział EkonomicznyNazwa jednostki organizacyjnej:

Zamówienia PubliczneNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

2200Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 37

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział EkonomicznyNazwa jednostki organizacyjnej:

Innowcyjn Praktyki PRNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

2450Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 6

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 11

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych

Wydział EkonomicznyNazwa jednostki organizacyjnej:

Kapitał ludzki w biznesie
midzynaroowymNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1800Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 4

w tym cudzoziemcy: 1

Liczba absolwentów:
ogółem: 6

w tym cudzoziemcy: 1

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział EkonomicznyNazwa jednostki organizacyjnej:

SP Handlu ZagranicznegoNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1950Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 4

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 21

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział EkonomicznyNazwa jednostki organizacyjnej:

Transport  i LogistykaNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

2300Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 1

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 20

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych

Wydział EkonomicznyNazwa jednostki organizacyjnej:

Mechanizmy funkcjonowania strefy
euro ( Unii Gospodarczo-Walutowej)Nazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

150Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 56

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział EkonomicznyNazwa jednostki organizacyjnej:

Przedsiębiorczość i edukacja
ekonomicznaNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

3Liczba semestrów:

1800Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 15

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 15

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział EkonomicznyNazwa jednostki organizacyjnej:

Biznes MiędzynarodowyNazwa studiów:

Obszar nauk ścisłychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

3100Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 1

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 21

w tym cudzoziemcy: 1

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych

Wydział ChemiiNazwa jednostki organizacyjnej:

Mię dzywydziałowe Studia
Podyplomowe Współczesne metody
analityki z elementami diagnostyki
moleku,larnej

Nazwa studiów:

Obszar nauk ścisłychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

3500Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział HistorycznyNazwa jednostki organizacyjnej:

Studia Podyplomowe HistoriiNazwa studiów:

Obszar nauk humanistycznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

3Liczba semestrów:

1500Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 31

w tym cudzoziemcy: 1

Liczba absolwentów:
ogółem: 31

w tym cudzoziemcy: 1

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział HistorycznyNazwa jednostki organizacyjnej:

Studia Podyplomowe GedanistykiNazwa studiów:

Obszar nauk humanistycznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1450Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 20

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 20

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych

Wydział FilologicznyNazwa jednostki organizacyjnej:

Podyplomowe Studia Wczesnej
Interwencji LogopedycznejNazwa studiów:

Obszar nauk humanistycznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1950Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 25

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 23

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział FilologicznyNazwa jednostki organizacyjnej:

Nauczanie Języka KaszubskiegoNazwa studiów:

Obszar nauk humanistycznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

3Liczba semestrów:

1400Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział FilologicznyNazwa jednostki organizacyjnej:

Studia Podyplomowe TranslatorykaNazwa studiów:

Obszar nauk humanistycznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

2300Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 15

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 15

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych

Wydział FilologicznyNazwa jednostki organizacyjnej:

Studia Podyplomowe Tłumaczenia
ustneNazwa studiów:

Obszar nauk humanistycznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

3500Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 10

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 9

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział FilologicznyNazwa jednostki organizacyjnej:

Podyplomowe Studia
NeurologopedyczneNazwa studiów:

Obszar nauk medycznych i nauk o
zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1750Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 50

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 51

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział FilologicznyNazwa jednostki organizacyjnej:

Podyplomowe Studia
SurdologopedyczneNazwa studiów:

Obszar nauk medycznych i nauk o
zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1750Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych

Wydział FilologicznyNazwa jednostki organizacyjnej:

Podyplomowe Studia LogopedyczneNazwa studiów:

Obszar nauk medycznych i nauk o
zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

4Liczba semestrów:

1800Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 57

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 34

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział FilologicznyNazwa jednostki organizacyjnej:

Podyplomowe Studia Emisji i Higieny
GłosuNazwa studiów:

Obszar nauk medycznych i nauk o
zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1900Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział FilologicznyNazwa jednostki organizacyjnej:

Podyplomowe Studia Logopedii
MedialnejNazwa studiów:

Obszar nauk medycznych i nauk o
zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

2200Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 57

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 34

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych

Wydział FilologicznyNazwa jednostki organizacyjnej:

Podyplomowe Uzupełniające Studia
Terapii LogopedycznejNazwa studiów:

Obszar nauk medycznych i nauk o
zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1850Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 32

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 30

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Matematyki, Fizyki i
InformatykiNazwa jednostki organizacyjnej:

Podyplomowe Studia Podstaw
InformatykiNazwa studiów:

Obszar nauk ścisłychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

3Liczba semestrów:

1800Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 16

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Nauk SpołecznychNazwa jednostki organizacyjnej:

Psychologia sportuNazwa studiów:

Obszar nauk humanistycznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

3Liczba semestrów:

1900Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 13

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 22

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Nauk SpołecznychNazwa jednostki organizacyjnej:

Wczesne wspomaganie oraz edukacja i
terapuia dzieci i młodziezy z
zaburzeniami rozwoju

Nazwa studiów:

Obszar nauk humanistycznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

3Liczba semestrów:

1700Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 72

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 158

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Nauk SpołecznychNazwa jednostki organizacyjnej:

Dziennikarstwo i Public RelationsNazwa studiów:

Obszar nauk humanistycznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

3Liczba semestrów:

2300Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 21

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 9

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Nauk SpołecznychNazwa jednostki organizacyjnej:

Psychologia Przywództwa w
OrganizacjachNazwa studiów:

Obszar nauk humanistycznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

2900Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 13

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 14

w tym cudzoziemcy: 1

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Nauk SpołecznychNazwa jednostki organizacyjnej:

Reklama i Marketing MedialnyNazwa studiów:

Obszar nauk humanistycznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

3Liczba semestrów:

2500Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 16

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 17

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Nauk SpołecznychNazwa jednostki organizacyjnej:

Studia podyplomowe Organizacji
Pomocy SpołecznejNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1600Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 65

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Nauk SpołecznychNazwa jednostki organizacyjnej:

Studia podyplomowe terapia
pedagogicznaNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

3Liczba semestrów:

1300Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 34

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Nauk SpołecznychNazwa jednostki organizacyjnej:

Przygotowanie do życia w rodzinieNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

3Liczba semestrów:

1400Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 20

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Nauk SpołecznychNazwa jednostki organizacyjnej:

Podyplomowe Studia PedagogiczneNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

3Liczba semestrów:

1250Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 65

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 467

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Nauk SpołecznychNazwa jednostki organizacyjnej:

Pedagogika przedszkolna i
wczesnoszkolna - edycja INazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1300Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 103

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Nauk SpołecznychNazwa jednostki organizacyjnej:

Pedagogika przedszkolna i
wczesnoszkolna edycja IINazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1600Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 85

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Nauk SpołecznychNazwa jednostki organizacyjnej:

Partycypacja społeczna: animacja-
superwizja-ewaluacjaNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

2800Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 21

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Nauk SpołecznychNazwa jednostki organizacyjnej:

Edukacja i rehabilitacja osób z
niepełnosprawnością intelektualnąNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

3Liczba semestrów:

1300Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 39

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Nauk SpołecznychNazwa jednostki organizacyjnej:

Edukacja i rehabilitacja osób z
niepełnosprawnością intelektualną - II
edycja

Nazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1750Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 39

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Nauk SpołecznychNazwa jednostki organizacyjnej:

Pedagogika przedszkolna i
wczesnoszkolna - III edycjaNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1600Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 120

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Nauk SpołecznychNazwa jednostki organizacyjnej:

Edukacja i rehabilitacja osób z
niepełnosprawnością intelektualną - I
edycja

Nazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1750Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 39

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Nauk SpołecznychNazwa jednostki organizacyjnej:

Psychologia transportuNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

2250Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 59

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 44

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Nauk SpołecznychNazwa jednostki organizacyjnej:

Bezpieczeństwo i zarządzanie
kryzysoweNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1600Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Nauk SpołecznychNazwa jednostki organizacyjnej:

Aktywacja obywatelska społeczności
loikalnych w Unii EuropejskiejNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1600Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Nauk SpołecznychNazwa jednostki organizacyjnej:

Studia Podyplomowe PolitologiiNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

3Liczba semestrów:

1500Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 16

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Nauk SpołecznychNazwa jednostki organizacyjnej:

Studia wiedzy o PomorzuNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

3Liczba semestrów:

1600Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Nauk SpołecznychNazwa jednostki organizacyjnej:

Aktywacja obywatelska społeczności
lokalnych w Unii EuropejskiejNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1600Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Nauk SpołecznychNazwa jednostki organizacyjnej:

Psychologia Przywództwa w
OrganizacjachNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

2900Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 11

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 11

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Oceanografii i GeografiiNazwa jednostki organizacyjnej:

Geograficzne Systemy Informatyczne
GISNazwa studiów:

Obszar nauk przyrodniczychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1850Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 64

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Prawa i AdministracjiNazwa jednostki organizacyjnej:

Postępowanie administracyjneNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

2000Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 29

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 29

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Prawa i AdministracjiNazwa jednostki organizacyjnej:

Podyplomowe Studia Prawa PracyNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1650Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 77

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 73

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Prawa i AdministracjiNazwa jednostki organizacyjnej:

Prawo spółekNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1800Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 15

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 14

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Prawa i AdministracjiNazwa jednostki organizacyjnej:

Podatki i prawo podatkoweNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1800Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 63

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 63

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Prawa i AdministracjiNazwa jednostki organizacyjnej:

Prawo Rynku Finansowego Unii
EupejskiejNazwa studiów:

Obszar nauk ścisłychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1700Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 0

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Prawa i AdministracjiNazwa jednostki organizacyjnej:

Studia Podyplomowe Doradztwa
FinansowegoNazwa studiów:

Obszar nauk ścisłychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1800Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 18

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 18

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział ZarządzaniaNazwa jednostki organizacyjnej:

Wycena nieruchomościNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

2200Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 23

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 33

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych

Wydział ZarządzaniaNazwa jednostki organizacyjnej:

Zarządzanie NieruchomościamiNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1975Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 34

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 22

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział ZarządzaniaNazwa jednostki organizacyjnej:

Zarządzanie ProjektamiNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

2100Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 43

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 22

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział ZarządzaniaNazwa jednostki organizacyjnej:

Zarządzanie zasobami ludzkimiNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1800Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 21

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 50

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych

Wydział ZarządzaniaNazwa jednostki organizacyjnej:

Zarządzanie w Zakładach Opieki
ZdrowotnejNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1750Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 13

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 36

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział ZarządzaniaNazwa jednostki organizacyjnej:

Szkoła MenedżerówNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1900Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 20

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 17

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział ZarządzaniaNazwa jednostki organizacyjnej:

Pośrednictwo w Obrocie
NieruchomościamiNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1825Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 7

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 12

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Informacja o studiach podyplomowych

Wydział ZarządzaniaNazwa jednostki organizacyjnej:

Rachunkowość i FiinanseNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

2200Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 193

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 110

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział ZarządzaniaNazwa jednostki organizacyjnej:

Controling w zarządzaniou
przedsiębiorstwemNazwa studiów:

Obszar nauk społecznychObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

2Liczba semestrów:

1960Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 26

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 41

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Część 5. Współpraca międzynarodowa

Międzyrządowa Polsko-Duńska Umowa KulturalnaUmowy/porozumienia **:

Rząd Królestwa DaniiPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
doroczne stypendia dla studentów Katedry Skandynawistyki
na udział w szkole letniej i krótkich kursach w duńskich
uniwersytetach ludowych

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 21
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Program realizacji umowy o współpracy w zakresie nauki,
szkolnictwa i kulturyUmowy/porozumienia **:

Rząd RumuniiPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2003 - 2006(automatycznie przedłużany do czasu wejścia w
życie kolejnego programu)Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): stypendia na staże naukowe, studia częściowe, pobyty
studyjne oraz kursy językowe

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Program współpracy w dziedzinie edukacji i kulturyUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Rząd Federalnej Federacji Republiki JugosławiiPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2002-2005 przedłużany automatycznie na kolejne okresyOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): stypendia na staże naukowe, studia jednosemestralne i
letnie kursy języka i kultury serbskiej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 4
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Program współpracy w zakresie kultury, nauki i edukacjiUmowy/porozumienia **:

Rząd Królestwa DaniiPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

1998-2002, automatycznie przedłużany na lata następneOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): staże długoterminowe i kursy letnie

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 4
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Belgia - Katholieke Universiteit LeuvenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Chiny - Liaoning Normal UniversityPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-2017Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 4

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Dania - Bornholms MuseumPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2013-2016Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Japonia - Hiroshima UniversityPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Japonia - Hokkaido UniversityPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2013-2017Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Korea - Hankuk University of Foreign Studies, SeoulPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Rosja - Institute of Correctional Pedagogy of the Russian
Academy of SciencesPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Rosja - Filia w Kaliningradzie Rosyjskiej Akademii
Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy
Prezydencie Federacji RosyjskiejPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-2017Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 4

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Serbia - University of Novi Sad
Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Ukraina - V.N. Karazin Kharkiv National UniversityPartner umowy/porozumienia:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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obowiązującaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

USA - East-West Management InstitutePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Liban - Lebanese UniversityPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Łotwa - University of LatviaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Francja - L'Université Pierre et Marie CuriePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 1

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Argentyna - Universidad Nacional Tres de FebreroPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Belgia - University of AntwerpPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Białoruś - Y. Kupala State University of GrodnoPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 3

wyjeżdżający: 6

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Ukraina - Ternopil National Economic UniversityPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2015Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 3

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Ukraina - Lviv Regional Institute of Public Administration.
National Academy of Public AdministrationPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 13
Liczba studentów

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 4

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Ukraina - Precarpathian Vasyl Stefanyk UniversityPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Szwecja - Swedish University of Agricultural Scences (SLU)-
LTJ Faculty, AlnarpPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Rumunia - University of OradeaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 40
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Rosja - A.S.Pushkin Institute fot the Russian LanguagePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje; studia
jednosemestralne dla studentów filologii rosyjskiej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 6
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Rosja - Moscow State Institute for International Relations,
MGIMOPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 4
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Rosja - Immanuel Kant Baltic Federal UniversityPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 8

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Niemcy - Hochschule für Technik und Wirtschaft, BerlinPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 4

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Niemcy - University of BremenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Niemcy - Hochschule BremenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 12

wyjeżdżający: 10
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Niemcy - University of GreifswaldPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Niemcy - Martin Luter University, Halle-WittenbergPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Macedonia - Hydrobiological Institute, OhridPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Korea - Kyungpook National University DaeguPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 4

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Kolumbia - Universidad Del VallePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2019Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

Dania - Copenhagen Business SchoolPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

USA - Cornell UniveristyPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2015Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 2

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna ogólnouczelnianaUmowy/porozumienia **:

USA - Appalachian State UniversityPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje naukowe, seminaria i konferencje

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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przyjeżdżający: 14

wyjeżdżający: 3
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität BremenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Germańskiej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Zilinska Univerzita v ZiliniePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Windesheim University of Applied SciencesPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 5
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Westfälische Wilhelms-Universität MünsterPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Vysoká Škola Ekonomie a Managementu (VŠEM)Partner umowy/porozumienia:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (VGTU)Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Upper Austria  University of Applied SciencesPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 5

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Univerzita Komenskeho v BratislavePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej Instytutu Filologii Germańskiej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Univerzita Tomáše Bati ve ZlinéPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Univerza v MariboruPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 4
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Univerza v LjubljaniPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Univerza v LjubljaniPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej kierunku etnologia

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of the West of ScotlandPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Wydziału Biologii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of StrathclydePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of StirlingPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej Wydziału Zarządzania

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Stockholm UniversityPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Katedry Skandynawistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

St. Mary's University CollegePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Savonia University of Applied SciencesPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Ruprecht-Karls-Universität HeidelbergPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Wydziału Prawa i Administracji

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Ribe Seminarium, CVU-VestPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule AachenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów kierunku matematyka

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule AachenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów kierunku informatyka

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität BonnPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Historii
Sztuki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Reims Management SchoolPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Wydziału Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Panepistimo KritisPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry administracyjnej Wydziału
Zarządzania

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Ostravská Univerzita v OstravéPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Polskiej

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Ondokuz Mayis UniversityPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

NTNU TrondheimPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Mugla UniversitesiPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Masarykova UniverzitaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2015Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Masarykova UniverzitaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Polskiej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Mälardalen UniversityPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

L'Université Marc Bloch (Strasbourg II)Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów kierunku socjologia

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

L'Université Marc Bloch (Strasbourg II)Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów kierunku filozofia

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

L'Université Libre de BruxellesPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

L'Université Libre de BruxellesPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej kierunku socjologia

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Linköpings UniversitetPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Leibniz Universität HannoverPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Katedry Lingwistyki
Stosowanej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Laurea University of Applied SciencesPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Latvijas UniversitatePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Historii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Latvijas Kultūras AkadēmijaPartner umowy/porozumienia:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Kulturoznawstwa

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Itä-Suomen YliopistoPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Kristianstad UniversityPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Kristianstad UniversityPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej kierunku socjologia

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Københavns UniversitetPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej kierunku socjologia

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Københavns UniversitetPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Instytutu Historii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Klaipedos UniversitetasPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Klaipedos UniversitetasPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Geografii

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Kaunas Technologijos UniversitetasPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Katholieke Universiteit LeuvenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of Chieti - PescaraPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of BradfordPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of AarhusPartner umowy/porozumienia:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Germańskiej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University Babes-Bolyai of Cluj-NapocaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Geografii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitetet i TromsøPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitetet i OsloPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitetet i BergenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universiteit GentPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej kierunku filozofia

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universiteit AntwerpenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universiteit AntwerpenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 2

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université Paris Descartes - Paris 5Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Katedry Filologii
Romańskiej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université de LorrainePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Anglistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universite Paris-Sorbonne (Paris IV)Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej kierunku socjologia

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University Paris-Est Creteil- Val de Marne - UPECPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Anglistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Universite Lumiere Lyon IIPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universite de RouenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Katedry Filologii
Romańskiej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universite de PoitiersPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej kierunku socjologia

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université de Nice - Sophia AntipolisPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université de LimogesPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Biotechnologii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universite de LiegePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Katedry Filologii
Romańskiej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universite de LiegePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Wydziału Biotechnologii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université de Caen - Basse-NormandiePartner umowy/porozumienia:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université de Caen - Basse-NormandiePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université Catholique de LouvainPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2015Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Katedry Filologii
Romańskiej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitatea din OradeaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Instytutu Geografii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 4
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitatea Din BucurestiPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Geografii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität zu KölnPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität zu KölnPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Germańskiej

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat Rovira i VirgiliPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 3
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat Rovira i VirgiliPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 3
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat Rovira i VirgiliPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej kierunku
dziennikarstwo

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität RostockPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu
Oceanografii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität RostockPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej kierunku fizyka

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität RegensburgPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität PotsdamPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Geografii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität PassauPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität PassauPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Wydziału Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitá Politecnica delle MarchePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Wydziału Biologii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universita di PisaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitá degli studi Suor Orsola Benincasa NapoliPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej kierunku socjologia

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitá degli studi di TriestePartner umowy/porozumienia:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Geografii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 6
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universita degli studi di SalernoPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej kierunku socjologia

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universita degli studi di SalernoPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej kierunku filozofia

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universita degli studi di PerugiaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Biotechnologii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitá degli studi di Milano-BicoccaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitá degli studi di Milano-BicoccaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Instytutu Psychologii

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitá degli studi di GenovaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Politologii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitá degli studi di GenovaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów kierunku socjologia

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitá degli studi di GenovaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitá degli studi di GenovaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Katedry Filologii Romańskiej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universita degli studi di FoggiaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Wydziału Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universita degli studi di FirenzePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universita degli studi di FirenzePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:30 Strona 815 z 1184



Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università degli Studi di FerraraPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Wydziału Biotechnologii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università degli Studi di FerraraPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Wydziału Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidade do AlgarvePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu
Oceanografii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidade de Trás-os-Montes e alto DouroPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Biologii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 5
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidade de Santiago de CompostelaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2009-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

przyjeżdżający: 4

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidade de Santiago de CompostelaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Katedry Filologii
Romańskiej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidade de Santiago de CompostelaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:30 Strona 818 z 1184



Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidade de Santiago de CompostelaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidade de LisboaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Geografii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidade de CoimbraPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidade da Beira InteriorPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad Publica de NavarraPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de ZaragozaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 4

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de ZaragozaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

przyjeżdżający: 5

wyjeżdżający: 4
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de VigoPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Anglistyki

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de SalamancaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de SalamancaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Wydziału Ekonomicznego

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de OviedoPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de LeonPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de JaénPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Anglistyki

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de JaénPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Universidad de GranadaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2015Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de ExtremaduraPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de AlcaláPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Wydziału Biotechnologii

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad AlmeríaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2015Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Anglistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universita degli Studi di L'AquilaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej kierunku fizyka

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Umeå UniversityPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Turun YliopistoPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:30 Strona 827 z 1184



Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Turun YliopistoPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Turun AmmattikorkeakouluPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (transport i logistyka)

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

The Danish School of Education, University of Aarhus
Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Technische Universität DresdenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Technische Universität BraunschweigPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Katedry Lingwistyki
Stosowanej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Technische Universität BerlinPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Technische Fachhochschule BerlinPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Technische Fachhochschule BerlinPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej Wydziału Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Szegedi TudományegyetemPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Geografii

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Szegedi TudományegyetemPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Biologii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Suleyman Demirel UniversityPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Transportu i
Handlu Morskiego

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität MannheimPartner umowy/porozumienia:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Wydziału Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität LeipzigPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität LeipzigPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Germańskiej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität KonstanzPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität Koblenz-LandauPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Germańskiej

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität Koblenz-LandauPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Anglistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat Jaume IPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

przyjeżdżający: 4

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat Jaume IPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat Internacional de CatalunyaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Wydziału Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität HamburgPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej kierunku socjologia

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität FlensburgPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Katedry Lingwistyki
Stosowanej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Eberhard Karls Universität TübingenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Eberhard Karls Universität TübingenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Instytutu Historii

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Dublin Institute of TechnologyPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Dokuz Eylül ÜniversitesiPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (handel zagraniczny)

przyjeżdżający: 3

wyjeżdżający: 3
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Dokuz Eylül ÜniversitesiPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (Instytut Transportu i Handlu Morskiego)

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Copenhagen Business SchoolPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Carl von Ossietzky Universität OldenburgPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu
Oceanografii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Business Academy Copenhagen NorthPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Informatyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Business Academy Copenhagen NorthPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Brunel UniversityPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej Instytutu Psychologii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Bradford CollegePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Wydziału Chemii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Bergische Universität WuppertalPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Athlone Institute of TechnologyPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Afyon Kocatepe UniversityPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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przyjeżdżający: 5

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Adnan Menderes UniversityPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Katedry Filologii
Romańskiej

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Aarhus UniversitetPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Wydziału Biologii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Aalborg UniversitetPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Wydziału Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Aalborg UniversitetPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Wydziału Zarządzania

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of GothenburgPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Oceanografii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universiteit AntwerpenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Instytutu Historii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universite de MetzPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej kierunku filozofia

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität WienPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej Instytutu Filologii Germańskiej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität LeipzigPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Geografii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität BremenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Instytutu Geografii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität BremenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Politologii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität BremenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität BielefeldPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat Autonoma de BarcelonaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Universität SalzburgPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität SalzburgPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Anglistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität HamburgPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Anglistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität Duisburg-EssenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej kierunku filozofia

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität Duisburg-EssenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej kierunku socjologia

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat de ValenciaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Wydziału Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 4
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat de ValenciaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Instytutu Psychologii

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat de ValenciaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Wydziału Prawa i Administracji

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat de ValenciaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Instytutu Geografii

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universita degli Studi di Modena e Reggio EmiliaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Geografii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universita di VeronaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej Instytutu Filologii Germańskiej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat de Les Illes BalearesPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Geografii

przyjeżdżający: 3

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat de BarcelonaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Instytutu Psychologii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität BremenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Katholieke Hogeschool Brugge-OostendePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Károly Róbert FőiskolaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu
Oceanografii

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Karlstads UniversitetPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Johannes Gutenberg-Universität MainzPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Historii
Sztuki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Johann Wolfgang Goethe - UniversitätPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Instytutu Geografii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Itä-Suomen YliopistoPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej Instytutu Filologii Germańskiej

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de GranadaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Turun AmmattikorkeakouluPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (handel zagraniczny)

przyjeżdżający: 3

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Södertörns HögskolaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Ostravská Univerzita v OstravéPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Instytutu Geografii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Leuphana Universität LüneburgPartner umowy/porozumienia:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

IPAG- Institution de Preparation a l'Administration et a la
GestionPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 4
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Instituto Politecnico de Lisboa ISCALPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

przyjeżdżający: 5

wyjeżdżający: 6
Liczba studentów

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Instituto Politecnico de Leiria- IPLPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Instytutu Pedagogiki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Instituto Politecnico do PortoPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Institute Nationale Polytechnique de LorrainePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Wydziału Biotechnologii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Institución Universitaria de la Compańia de Jesús ETEAPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 4
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Institiúid Teicneolaíochta Trá LíPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

IMC Fachhochschule KremsPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Ikonomiko Panepistimio AthinonPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 4
Liczba studentów

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Humboldt-Universtät zu BerlinPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Polskiej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Humboldt-Universtät zu BerlinPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Anglistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Høgskolen i AgderPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Høgskolen i HedmarkPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Høgskolen i Telemark TUCPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Högskolan på GotlandPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Instytutu Archeologii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Högskolan DalarnaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Anglistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hogeschool InhollandPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hochschule Zittau/Görlitz (FH)Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hochschule MerseburgPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej kierunku fizyka

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hochschule für Technik Wirtschaft & Informatik HeilbronnPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Wydziału Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)
Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hochschule für Technik und Wirtschaft BerlinPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Wydziału Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hochschule BremenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Wydziału Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hochschule BremenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego (handel zagraniczny)

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Heriot-Watt UniversityPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Helsinki Metropolia University of Applied SciencesPartner umowy/porozumienia:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Heinrich-Heine UniversitätPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Historii
Sztuki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Heinrich-Heine UniversitätPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Haute Ecole Libre Mosane (HELMO)Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 3

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hacettepe ÜniversitesiPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hacettepe ÜniversitesiPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Katedry Filologii
Romańskiej

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Freie Universtät BerlinPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Fredrich-Schiller-Universität JenaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

FH Kufstein Tirol University of Applied SciencesPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Wydziału Ekonomicznego

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Fachhochschule WormsPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Wydziału Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Fachhochschule StralsundPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Fachhochschule NordhausenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Fachhochschule MünsterPartner umowy/porozumienia:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej kierunku fizyka

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Fachhochschule KielPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 3

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Fachhochschule HannoverPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hochschule Emden/LeerPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Europäische FH Brühl/ RheinlandPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Wydziału Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Ecole Superieure de Commerce de Rouen ESCPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 8

wyjeżdżający: 3
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of SheffieldPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Anglistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of SheffieldPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Administracji

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of PrimorskaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Wydziału Zarządzania

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of PrimorskaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Instytutu Geografii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of PresovPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej kierunku filozofia

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of LaplandPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of Economics in BratislavaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 3

wyjeżdżający: 3
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Katholieke Universiteit LeuvenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Psychologii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Högskolan VästPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de JaénPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry administracyjnej - pracowników Biblioteki
UG

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de GranadaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej Instytutu Filologii
Wschodniosłowiańskiej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of BirminghamPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Instytutu Geografii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMKPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Panteion Panepistimio Koinonikon Kai Politikon EpistimonPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej kierunku socjologia

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universita' della CalabriaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej kierunku informatyka

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Aarhus UniversitetPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej kierunku filozofia

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Humboldt-Universtät zu BerlinPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Instytutu Filologii Germańskiej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Danmarks Medie-Og JournalisthøjskolenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

City University of LondonPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2014Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej Instytutu Anglistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat Internacional de CatalunyaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Instituto Politecnico de LisboaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hochschule für Angewandte Wissenschaften HamburgPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Biotechnologii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (VGTU)Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej kierunku filozofia

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidade Tecnica LisboaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Wydziału Zarządzania

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de Granada - CeutaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Sveučilište u RijeciPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitá degli Studi di CagliariPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Latvijas UniversitatePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Københavns UniversitetPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

De Haagse HogeschoolPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Wydziału Zarządzania

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université Paris-Sorbonne (Paris IV)Partner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Polskiej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität LeipzigPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitá degli Studi di CagliariPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów kierunku filozofia

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Fachhochschule VorarlbergPartner umowy/porozumienia:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Hochschule NiederrheinPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Nov Bulgarski UniversitetPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2012Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Wschodniosłowiańskiej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Keele UniversityPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej kierunku filozofia

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Háskóli ÍslandsPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej Katedry Kulturoznawstwa

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Veterinarni a Farmaceuticka Univerzita BrnoPartner umowy/porozumienia:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Wydziału Biologii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of WinchesterPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej Instytutu Psychologii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of the West of ScotlandPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of Southern DenmarkPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Skandynawistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of GlasgowPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Universite de MetzPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej kierunku socjologia

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universite du MainePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université du HavrePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Wydziału Ekonomicznego

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université des Antilles et de la GuyanePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Geografii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université de Nice- Sophia AntipolisPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu
Oceanografii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitatea de Vest Din TimisoaraPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej kierunku informatyka

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität LeipzigPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Anglistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität BremenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Zarządzania

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Sveučilište u ZagrebuPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2012-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej Instytutu Anglistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Sveučilište u ZagrebuPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2012-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Katedry Slawistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Ostravská Univerzita v OstravéPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2012-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Wschodniosłowiańskiej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Ecole Supérieure de Commerce et de Développement 3APartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2012-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Wydziału Zarządzania

przyjeżdżający: 4

wyjeżdżający: 5
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université de LorrainePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Université Paris Diderot-Paris 7Partner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2012-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Biologii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universite Toulouse 1 Sciences SocialesPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2012-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of La RochellePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu
Oceanografii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de a CoruñaPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2012-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Katedry Lingwistyki
Stosowanej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de CordobaPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2012-2015Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de la LagunaPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2012-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universidad de OviedoPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2012-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Instytutu Pedagogiki

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat de GironaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universitat LleidaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Wydziału Biotechnologii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Kaunas Technologijos UniversitetasPartner umowy/porozumienia:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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nowonawiązanaStatus:

2012-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Vilniaus UniversitetasPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2012-2015Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej kierunku etnologia

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Eberhard Karls Universität TübingenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Instytutu Geografii

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Ernst-Moritz-Arndt-Universität GreifswaldPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Justus Liebig UniversitätPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2012-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów Wydziału Prawa i Administracji

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Technische Universitaet ChemnitzPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Technische Universität DresdenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Chemii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität Duisburg-EssenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität Duisburg-EssenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Germańskiej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 5
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Universität LeipzigPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Polskiej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Universität PotsdamPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Katedry
Kulturoznawstwa

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Univerzita Komenského v BratislavePartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2012-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Filologii
Polskiej

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Univerzita Komenského v BratislavePartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2012-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Politologii

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Univerza v LjubljaniPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału Prawa i
Administracji

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 4
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Amasya UniversitesiPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej kierunku
matematyka

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Gaziosmanpasa UniversityPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 3

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Bitlis Eren ÜniversitesiPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej kierunku fizyka

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:31 Strona 910 z 1184



przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Pamukkale UniversitesiPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału
Ekonomicznego

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Yildiz Temnik ÜniversitesiPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2012-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Kingston UniversityPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana kadry naukowej Wydziału Ekonomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

University of WestminsterPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Anglistyki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Eszterházy Károly FőiskolaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2016Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Politologii

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università degli Studi di CagliariPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2012-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Anglistyki

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università degli studi di GenovaPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2012-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów kierunku matematyka

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università degli Studi G. D'Annunzio ChietiPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Geografii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Università degli studi di Milano-BicoccaPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2012-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Instytutu Pedagogiki

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Turun YliopistoPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2012-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej Wydziału

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zarządzania

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna Programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Sveučilište u ZadruPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, kadry naukowej i kadry
administracyjnej Instytutu Geografii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa bilateralna programu ErasmusUmowy/porozumienia **:

Univerzita Karlova v PrazePartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2012-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów i kadry naukowej kierunku filozofia

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa konsorcjum zawarta z Koordynatorem
Uniwersytetem Warszawskim  oraz partnerami konsorcjum
(21)  dot. finansowania projektu, kierownik projektu - prof.
dr hab. Marek Żukowski

Umowy/porozumienia **:

Imperial College, UK, University of Geneva, Austrian
Academy of Sciences, University of Copenhagen, Institute
of Physics, Slovak Academy of Sciences, University of
Oxford, University of Bristol, University of Hertfordshire,
Ludwig Maximilians University, Germany, Max Planck
Institute for the Science of Light, Germany, Gottfried
Wilhelm Leibniz Universitat Hannover, University of
Potsdam, Germny, Technical University Munich, Institute of
Photonic Sciences, HiszpaniaTechnische Universiteit
Eindhoven, Holandia Politecnico di Milano, Włochy, Hewlett-
Packard Laboratory, UK Toshiba Research Europe Limited,
UK id Quantique, Szwajcaria, MicroPhoton Devices, Włochy,
Macquarie University, Australia

Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

01.02.2010-30.04.2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): Realizacja projektu: Quantum Interfaces, Sensors, and
Communication based on Entanglement (Q-ESSENCE)

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 9

wyjeżdżający: 4

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 3

wyjeżdżający: 1

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa konsorcyjna z Ghent University oraz 12 instytucjami
partnerskimi, kierownik projektu - prof. dr hab. Maciej
Wołowicz

Umowy/porozumienia **:

Ghent University, Belgia, Universitat Bremen, Niemcy,
Uniiversity of Bologna, Włochy, Galway Mayo Institute of
Technology, Irlandia, University of Algarve, Portugalia,
Stichting Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek
, Hoalndia, University of Plymouth, UK, Klaipeda University,
Litwa, Flanders Marine Institute, Belgia, Sorbonne
Universites, Francja, Pavia University, Włochy

Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

29.11.2010-31.08.2018/14.01.2020Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): Realizacja projektu: Doctoral Programme in Marine
Ecosystem Health and Conservation (MARES)

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa konsorcyjna zawarta z Leibniz Institute of Marine
Sciences - IFM-GEOMAR Koordynatorem oraz 26
instytucjami partnerskimi dot. finansowania projektu,
kierownik projektu  prof. UG, dr hab. Adam Sokołowski

Umowy/porozumienia **:

Uniwersytet w Bergen - NorwegiaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

01.05.2011-30.04.2015Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): Realizacja projektu: Sub-seabed CO2 Storage: Impact on
Marine Ecosystems (ECO2)

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa o dofinansowanie wykonania projektu
międzynarodowego niewspółfinansowanego w ramach ERA-
NET CHIST-ERA, kierownik projektu - prof. dr hab. Marek
Żukowski

Umowy/porozumienia **:

University of Munich, Niemcy; Academy of Sciences,
Austria; Sapienza Universita di Roma, Włochy; OPTOTEC
SpA, Włochy; Warsaw University, Polska; University of
Gdansk, Polska; University of the Basque Country,
Hiszpania; University of Siegen, Niemcy,

Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

01.01.2012 - 31.12.2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): realizacja projektu: Quantum States: Analysis and
Realizations, akronim: QUASAR

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 5

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 7

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa o współpracy międzynarodowejUmowy/porozumienia **:

Ministerstwo Spraw ZagranicznychPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

bezterminowoOkres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
doroczne stypendia dla studentów Katedry Skandynawistyki
na udział w szkole letniej na Uniwersytecie w Oslo (tzw.
Utenriksdepartementets (UD) semesterstipend)

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa partnerska z Edinburgh Napier University oraz 6
instytucjami parterskimi   dot. finansowania projektu,
kierownik projektu - prof. UG, dr hab. Monika Bąk

Umowy/porozumienia **:

Włochy - Istituto di Studi per l'Integrazione dei Sistemi ISIS,
Austria - Technische Universität WienPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

1.02.2011-30.04.2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): Realizacja projektu: ORIGAMI - Optimal Regulation and
Intrastructure for Ground, Air and Maritime Interfaces

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 4

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa partnerska z Edinburgh Napier University oraz 8
instytucjami parterskimi   dot. finansowania projektu,
kierownik projektu - prof. UG, dr hab. Monika Bąk

Umowy/porozumienia **:

Wielka Brytania - Napier University, Wielka Brytania -
University of Leeds, Hiszpania - Mcrit S.L. Mcr, MKmetric
Gesellschaft für Systemplanung mbh MKm, Włochy - Istituto
di Studi per l'Integrazione dei Sistemi ISIS; Austria - TUW
Technical University of Vienna

Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

01.11.2011 - 30.11.2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): Realizaacja projektu: COMPASS - Optimised co-modal
passenger transport for reducing carbon emissions

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 11

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa partnerska z Energy Agency for Sotheast Sweden
Koordynatorem i partnerami projektu (10 instytucji) dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - dr Andrzej
Tonderski

Umowy/porozumienia **:

Energy Agency for Sotheast Sweden, Linnaeus University,
Krinova Science Park, AB Skånes Energy Agency, Country of
North West Meckelnburg, University of Rostock, Baltic
Windenergy Association (BWA),  Public Institution Strategic
Self-management Institute,  Guldborgsund Municipality,
Roskilde University, Lithuanian Wind Energy Association,
Administration of Palanga own Institute of Fluid-Flow
Machinery - Baltic Eco-Energy Cluster

Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

01.01.2011 - 31.12.2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): Realizacja projektu: Sustainable RES-CHAINS in the South
Baltic Region

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 8

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa partnerska z MTT Agrifood Research
Koordynatorem oraz 17 instytucjami partnerskimi dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - dr Andrzej
Tonderski

Umowy/porozumienia **:

Estonian University of Life Sciences - Estonia; Julius Kühn-
Institut  - Federal Research Centre for Cultivated Plants -
Niemcy

Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

17.09.2010 - 16.12.2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): Realizacja projektu: Baltic Forum for Inventive Technologies
for Sustainable Manure Management (Baltic MANURE)

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 9

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa partnerska z Municipality of Trelleborg Sweden
Koordynatorem dot. finansowania projektu, kierownik
projektu - dr Andrzej Tonderski

Umowy/porozumienia **:

Municipality of Trelleborg-Szwecja; National Algae
Assosciation - USAPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

01.02.2010 - 31.12.2012Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Realizacja projektu: Wetlands, Algae and Biogas - A
southern Baltic Sea Eutrophication Counteract Project
(WAB)

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 4

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa partnerska z Nord Regio Koordynatorem oraz 6
partnerami dot. finansowania projektu, kierownik projektu
prof. UG, dr hab. Jacek Zaucha

Umowy/porozumienia **:

Nordregio Eurofutures Finland/Aalto University, Büro f.
Raumfor schung Raumplanung u. Geoinformatiob, UAB BGI
Consulting Business Government Innovation, Geomedia

Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

08.02.2012 - 31.05.2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): Realizacja projektu: Territorial Monitoring in a European
Macro Region - A test for the Baltic Sea Region (ESPON)

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa partnerska z Salzburg AG for Energy,
Transportation and Telecommunication (SAG) oraz 8
partnerami, dot. finansowania projektu, kierownik projektu -
dr Marcin Wołek

Umowy/porozumienia **:

Salzburg AG for Energy, Transportation and
Telecommunication, City of Brno, Barnim Bus GmbH, TEP
S.p.A, Leipziger Verkehrsbetriebe, Szeged Transport
Company, Trolleymotion

Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

01.02.2010-31.03.2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): Realizacja projektu: TROLLEY - Promote Clean Public
Transport

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 10

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa partnerska zawarta z Gminą Miastem Lębork,
kierownik projektu prof. dr hab. Bohdan JelińskiUmowy/porozumienia **:

Gmina Miasta LęborkPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

01.01.2011 - 31.12.2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
realizacja projektu: Re-vitalisation of the European Route in
the South Baltic Area - Pomeranian Way of St. James
(Recrate)

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 5

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa partnerska zawarta z Rostock Business and
Technology Development mbH dot. finansowania projektu,
kierownik projektu - dr Andrzej Tonderski

Umowy/porozumienia **:

Dania - DTU Wind Energy Network e.V.Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

01.03.2010 - 31.05.2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): Realizacja projektu: South Baltic Offshore Wind Energy
Regions (OFFER)

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 4

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z European Commission - Communications
Networks, Content and Technology dot. finansowaniaUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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projektu, kierownik projektu - prof. dr hab. Jan Burnewicz

Transport and Mobility Leuven (Belgia), PANTEIA (Holandia),
FEDEA (Hiszpania)Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

01.10.2012 - 30.09.2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): Impact of Transport Infrastructure on Interanational
Competitiveness of Europe  (I-C-EU)

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 7

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z European Commission - Communications
Networks, Content and Technology dot. finansowania
projektu, kierownik projektu - prof. dr hab. Marek Żukowski

Umowy/porozumienia **:

Erlangen University - Niemcy; Institute of Physics ASCR -
Czechy; Technical University in Prague - CzechyPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

01.12.2012 - 31.11.2015Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): Bright Squeezed Vacuum and its Applications (BRISQ 2)

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z European Commission - Directorate General for
Research and Innovation dot. finansowania projektu,
kierownik projektu - prof. UG, dr hab. Iwona Sagan

Umowy/porozumienia **:

Niemcy - Leibniz Institut fur Regionalentwicklung und
Strukturplanung; Hiszpania - Universitat Autonoma De
Barcelona; Włochy - Universita' Delgi Studi Di Bergamo;
Ukraina - Uniwersytet im. Iwana Franki

Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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01.06.2012 - 31.05.2016Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Granice, krajobrazy polityczne i przestrzenie dialogu
społecznego: potencjał i wyzwania ewoluującego pojęcia
granic w po-zimnowojennym świecie (EUBORDERSCAPES)

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 8

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z European Commission dot. finansowania projektu,
kierownik projektu - dr Marcin WołekUmowy/porozumienia **:

Niemcy - Stadt AachenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

01.12.2012 - 30.11.2016Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): Dynamic citizens active for sustainable Mobility (Dyn@mo)

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z European Commisssion - Directorate General for
Research and Innovation dot. finansowania projektu,
kierownik projektu - dr Marcin Wołek

Umowy/porozumienia **:

Belgia- POLIS; Włochy - POLIS; Węgry - BKK BudapestPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

01.10.2012 - 30.09.2015Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): Transport Innovation Deployment for Europe (TIDE)

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 6

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z European Research Council Executive Agency dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - prof. dr hab.
Ryszard Horodecki

Umowy/porozumienia **:

University od Waterloo - Kanada; ICMAT - Hiszpania; Peter
Grunberg Institut Julich - Niemcy; Masaryk University
Valtice - Czechy; Max-Planck Institut - Niemcy; University of
Bristol - Wielka Brytania

Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

01.01.2012 - 31.12.2016Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): Quantum Resources: Conceptuals and Applications
(QOLAPS)

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 6

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - dr Marcin
Wieśniak

Umowy/porozumienia **:

Austria - Uniwersytet Wiedeński, Austriacka Akademia
Nauki        Szwecja - Uniwersytet w SztokholmiePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

01.05.2012-30.04.2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): New Families of Tight Bell Inequalities

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - prof. dr hab.
Jarosław Marszałek

Umowy/porozumienia **:

USA - University of Wisconsin, Department of Biochemistry,
University of Idaho, Cornell University, Niemcy - Universitat
Heidelberg, Hiszpania - CIB-CSIC Centro de Investigaciones
Biologicas

Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

01.09.2010-30.06.2015Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): Bio-molecular chemistry: an interdisciplinary approach to
protein structure-function relationships (MPD)

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 10
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - prof.UG, dr hab.
Stanisław Kryszewski

Umowy/porozumienia **:

Institut fur Quantenoptik und Quandteninformation,
Austrian Academy of Sciences;
University of Verona, Italy;  Institut de Ciencies Fotoniques,
Spain; University of Turku, Finland; Ludwig-MAximilians
University of Munich

Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

1.05.2010-31.10.2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): Realizacja projeku: Physics of future quantum based
information technologies (MPD)

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 11
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej o
dofinansowanie projektu w programie TEAM, kierownik
projektu - prof. dr hab. Krzysztof Liberek

Umowy/porozumienia **:

USA - Michigan State UniversityPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

01.11.2009 - 31.10.2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): Realizacja projektu: Cellular functions of molecular
chaperones

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - mgr Magdalena
Jagiełło-Rusiłowska

Umowy/porozumienia **:

Rosja - Omsk State Agrarian University; Belgia - Ghent
University; Wielka Brytania - Institute of Cellular Medicine,
Newcastle University; Izrael - Agricultural Research
Organization (ARO); Kanada - Uniwersytet Toronto;
Holandia - Holenderski Instytut Ekologii; Włochy -
Uniwersytet Fryderyka II w Neapolu; Holandia - Erasmus
University Medical Centre, Medical Genetic Cluster; Szwecja
- Instytut Karolinska w Sztokholmie; Niemcy - European
Laboratory Association; Finlandia - University of Eastern
Finland; Francja - Microbiology Adapatation & Pathogeny";
Francja - Laboratoire Agronomie et Environnement de
I'ENSAIA

Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

01.06.2010 - 30.11.2015Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Kształcimy najlepszych - kompleksowy program rozwoju
doktorantów, młodych doktorów oraz akademickiej kadry
dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 9
Liczba studentów

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 6

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - prof. dr hab.
Marek Grinberg

Umowy/porozumienia **:

Autonomiczny Uniwersytet w Madrycie (Universidad
Autonoma de Madrid) Hiszpania; Aktobe Regional State
University named K. Zhubanov Aktobe (Kazakhstan)

Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

01.01.2010-31.12.2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów
słonecznych (NEW LOKS)

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z MNiSW o finansowanie projektu.   Koordynator dr
Joanna Zawadzka-PankauUmowy/porozumienia **:

Szwecja -  Instytut Karoliński w SztokholmiePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

 Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje związane z realizacją tematu: Farmakologiczna
aktywacja białka p73 jako strategia zwalczania komórek
nowotworowych z nie aktywnym białkiem supresoru
nowotworu - p53

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z MNiSW o finansowanie projektu.  Koordynator
prof. dr hab. Jarosław MarszałekUmowy/porozumienia **:

USA - Uniwersytet Wisconsin w Madison, Niemcy -
Uniwersytet w MarburguPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje związane z realizacją tematu: Specjalizacja i
współpraca mitochondrialnych Hsp70

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dot.
finansowania proejktu, kierownik projektu - prof. UG, dr
hab. Stanisław Ołdziej

Umowy/porozumienia **:

University of Houston-Downtown Departament of Natural
Science - USA; Natural Resources Canada, Canadian Fores
Service, Laurentian forestry Center - Kanada

Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

01.06.2012 - 30.11.2015Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Zwiększenie aktywności studentów MWB UG i GUMed w
działaniach poprawiających atrakcyjność absolwentów na
rynku pracy

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dot.
finansowania projektu, kierownik projektu - prof. UG, dr
hab. Franciszek Kasprzykowski

Umowy/porozumienia **:

ZULA Diagnostics AB, SzwecjaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

01.04.2013 - 31.03.2015Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): Opracowanie składu aerozolu do nosa chroniącego
śluzówkę przed infekcjami

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z NCN o finansowanie projektu   Koordynator prof.
dr hab. Danuta MakowiecUmowy/porozumienia **:

Japonia - University of Tokyo, RIKEN Brain Science InstitutePartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2013-2016Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje związane z realizacją tematu: Sprzężenia
pomiędzy mechanizmami regulującymi pracę w układzie
sercowo-naczyniowym ujawniane w teście pionizacyjnym:
ocena i modelowanie

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z NCN o finansowanie projektu   Koordynator prof.
dr hab. Grzegorz WęgrzynUmowy/porozumienia **:

Niemcy - Jacobs University BremenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-2015Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje związane z realizacją tematu: Korelacja
pomiędzy kontrolą replikacji chromosomu Escherichia coli a
stanem fizjologicznym komórek bakterii

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z NCN o finansowanie projektu   Koordynator prof.
dr hab. Grzegorz WęgrzynUmowy/porozumienia **:

Francja - University Paris DiderotPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012-2015Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje związane z realizacją tematu: Rola białka Hfq w
regulacji replikacji DNA w komórkach Escherichia coli

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Umowa z NCN o finansowanie projektu.   Koordynator prof.
dr hab. Jerzy BłażejowskiUmowy/porozumienia **:

Ukraina - Uniwersytet Lwowski im. Iwana FrankiPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje związane z realizacją tematu:
Chemiluminescencyjne i luminescencyjne indykatory i
znaczniki krydyniowe/akrydynowe/akrydonowe- synteza,
struktura, właściwości fizykochemiczne i luminogenne,
zastosowania

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z NCN o finansowanie projektu   Koordynator prof.
UG, dr hab. Agnieszka Szalewska-PałaszUmowy/porozumienia **:

Niemcy - University GreifswaldPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2013-2016Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje związane z realizacją tematu: Badanie globalnej
odpowiedzi bakterii morskich na stres z wykorzystaniem
podejścia proteomicznego i transkryptomicznego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Umowa z NCN o finansowanie projektu  Koordynator dr
Zbigniew KaczyńskiUmowy/porozumienia **:

Niemcy - Uniwersytet Ludwika-Maksymiliana w Monachium,
Ośrodek Naukowy w Borstel, Klinika Uniwersytecka we
FreiburguPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje związane z realizacją tematu: Badania
polisacharydowych składników ściany komórkowej bakterii
Enterococcus faecium

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z NCN o finansowanie projektu. Koordynator dr
Kamila WojdyłoUmowy/porozumienia **:

Niemcy - Uniwersytet w Osnabrück, Uniwersytet w TrierPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Wymiana naukowa pracowników i studentów, badania i
publikacje związane z realizacją tematu: Pożądanie pracy –
wyznaczniki osobowościowe i mechanizmy regulacyjne
(Work craving – personality antecedents and regulatory
mechanisms)

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z Research Executive Agency dot. finansowania
projektu, kierownik projektu - dr hab. Tomasz PuzynUmowy/porozumienia **:

Ukraina - National Academy of Sciences of Ukraine A.V.
Bogatsky Phisico-Chemical Institute; Indie - Jadavpur
University; USA - Jackson State University; Japonia -
National Institute for Environmental Studies;

Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

01.01.2012-31.12.2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Building bridges between specialists on compuational and
empirical risk assessment of engineered nanomaterials
(Nanobridges)

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 5

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa z Research Executive Agency dot. finansowania
projektu, kierownik projektu - prof. dr hab. Marek ŻukowskiUmowy/porozumienia **:

GAP-Optique University of Geneva - Szwajcaria; Max Planck
Institute for the Science of Light Erlangen - Niemcy;
Clarendon Laboratory University of Oxford - Wielka
Brytania; Russian Quantum Center - Rosja; Heriott-Watt
University - Wielka Brytania

Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

01.11.2012 - 31.10.2016Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Macroscopic Quantum Superpositions of Light Generated by
Quantum Cloning for Applications in Quantum Technologies
(QCAT)

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 4

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Umowa z Universite Rennes 2 dot. finansowania projektu w
ramach ERASMUS ENWA - kierownik projektu dr Justyna
Giczela-Pastwa

Umowy/porozumienia **:

Universite Rennes - Francja; Aston University - Wielka
BrytaniaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

01.10.2010-30.09.2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): Realizacja projektu: Optimising professional translator
training in a multilingual Europe - OPTIMALE

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Umowa zawarta w ramach Programu ERASMUS Multilateral
Projects dot. finansowania projektu, kierownik projektu prof.
dr hab. Joanna Pietrzak

Umowy/porozumienia **:

University of Applied Sciences Upper Austria (Austria),
Università Politecnica delle Marche (Włochy), Škoda Auto
University (Czechy), KTM-Sportmotorcycle AG (Austria),
Snap-On Business Solutions (Wielka Brytania)

Partner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

01.10.2011 - 30.09.2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): Realizacja projektu: Developing New Distribution Skills for
SMEs and HEI Students  - DNDS

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Współpraca w ramach umów międzyrządowych
Koordynator projektu prof. dr hab. Jerzy KwelaUmowy/porozumienia **:

Austria - Techn. Univ. GrazPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012 - 2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Wymiana osobowa związana z realizacją tematu:
Oddziaływania pomiędzy atomami, jonami i polem
elektrycznym

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 4

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Współpraca w ramach umów międzyrządowych
Koordynator projektu prof. dr hab. Marek Żukowski
Program DAADUmowy/porozumienia **:

Niemcy - Ludwig-Maximilians Universitat MunchenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011 - 2012Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Wymiana osobowa związana z realizacją tematu: Kwantowe
splątanie: generacja, analiza i zastosowanie

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 2

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Współpraca w ramach umów międzyrządowych
Koordynator projektu prof. dr hab. Maciej Wołowicz
Program POLONIUM

Umowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Francja - Universite de NicePartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2013-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Wymiana osobowa związana z realizacją tematu: Adaptacje
do warunków niskiego zasolenia u Urticina feline:
plastyczność fenotypowa czy zróżnicowanie genetyczne?

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Współpraca w ramach umów międzyrządowych
Koordynator projektu prof. G. Węgrzyn  Program POLONIUMUmowy/porozumienia **:

Francja - UFR Sciences du vivant Université Paris DiderotPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012 - 2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Wymiana osobowa związana z realizacją tematu: Rola
białka Hfq w regulacji replikacji pozachromosomalnych
elementów genetycznych w komórkach Echerichia coli

przyjeżdżający: 3

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Współpraca w ramach umów międzyrządowych
Koordynator projektu prof. Piotr Stepnowski   Program
POLONIUM

Umowy/porozumienia **:

Francja - CNRS  (Universytet Blaise Pascal)Partner umowy/porozumienia:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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obowiązującaStatus:

2012 - 2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Wymiana osobowa związana z realizacją tematu: Ocena
ryzyka środowiskowego zmodyfikowanych cieczy jonowych:
ekotoksyczność i rozprzestrzenianie w środowisku

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Współpraca w ramach umów międzyrządowych
Koordynator projektu dr Anna Ihnatowicz  Program
POLONIUMUmowy/porozumienia **:

Francja - UMR 1121   Nancy Université - INRA ENSAIAPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011-2012Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Wymiana osobowa związana z realizacją tematu: Badanie
biosyntezy kumaryn oraz procesu elicytacji z
wykorzystaniem naturalnej zmienności Arabidopsis thaliana

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Współpraca w ramach umów międzyrządowych
Koordynator projektu dr Grzegorz  Romanowski   Program
DAADUmowy/porozumienia **:

Niemcy - Uniwersytet Fryderyka Schillera w JeniePartner umowy/porozumienia:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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obowiązującaStatus:

2011 - 2012Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Wymiana osobowa związana z realizacją tematu: Synteza,
własności spektroskopowe, elektrochemiczne i katalityczne
kompleksów wanadu (V) z zasadami Schiffa pochodnymi
diamin, aminoalkoholi i aminocukrów

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Współpraca w ramach umów międzyrządowych
Koordynator projektu dr Grzegorz Romanowski  Program
DAADUmowy/porozumienia **:

Niemcy - Uniwersytet Fryderyka Schillera w JeniePartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2013-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Wymiana osobowa związana z realizacją tematu:
Kompleksy wanadu (V) z zasadami Schifta jako nowe
katalizatory w reakcjach enancjoselektywnej sulfoksydacji
oraz utleniania olefin

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 4

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Współpraca w ramach umów międzyrządowych
Koordynator projektu dr Małgorzata  WaleronUmowy/porozumienia **:

Belgia - University of LiegePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2011 - 2012Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Wymiana osobowa związana z realizacją tematu: Badanie
różnorodności i sezonowych zmian populacji cyanobakterii
w torfowiskach wysokich typu bałtyckiego

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Współpraca w ramach umów międzyrządowych
Koordynator projektu dr Małgorzata WaleronUmowy/porozumienia **:

Wspólnota Francuska Belgii i Regionu WaloniiPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2013-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Wymiana osobowa zwiazana z realizacją tematu:
Wykorzystanie technik Sekwencjonowania Nowej Generacji
(NGS Sequencing) w opracowaniu metod inżynierii
genetycznej jadalnych cyanobakterii z rodzaju Arthrospira

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Współpraca w ramach umów międzyrządowych
Koordynator projektu dr Rafał Lasota   Program POLONIUMUmowy/porozumienia **:

Francja - Université Pierre et Marie CuriePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2012 - 2013Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Wymiana osobowa związana z realizacją tematu: Ewolucja
genotypu generalistycznego u gatunków inwazyjnych np.
małża Mya arenaria, najprawdopodobniej najstarszego
morskiego organizmu inwazyjnego w Europie

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Współpraca w ramach umów międzyrządowych
Koordynator projektu prof. dr hab. Ewa Łojkowska
Program POLONIUMUmowy/porozumienia **:

Francja - INSA de LyonPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2011 - 2012Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Wymiana osobowa związana z realizacją tematu:
Charakterystyka mechanizmu molekularnego
warunkującego patogeniczność bakterii z rodzaju Dickeya
na ziemniaku

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Współpraca w ramach umów międzyrządowych
Koordynator projektu prof. dr hab. Ewa Łojkowska
Program CANALETTOUmowy/porozumienia **:

Włochy - University of FlorencePartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2013-2015Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):

Wymiana osobowa związana z realizacją tematu: Badania
pangenomu bakteryjnych patogenów roślin z grupy-Dickeya
solani, czynnika sprawczego ważnych gospodarczo strat
plonów ziemniaków w Europie

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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Część 6. Obsada kadrowa na prowadzonych kierunkach studiów

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu
Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Nazwa kierunku: Biotechnologia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:

z tego:

ogółem: 36

posiadających tytuł
profesora:

10ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 8

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

8

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 18

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

18

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu
Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Nazwa kierunku: Biotechnologia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 36

posiadających tytuł
profesora:

10ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

10

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 8

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 18

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

18

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Biologii

Nazwa kierunku: Biologia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 95

posiadających tytuł
profesora:

12ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 25

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

9

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 54

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

10

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Biologii

Nazwa kierunku: Biologia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 95

posiadających tytuł
profesora:

12ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 25

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

9

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 54

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

10

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Biologii

Nazwa kierunku: Makrokierunek - przyroda

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Biologii

Nazwa kierunku: Przyroda

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 18

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 13

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Chemii

Nazwa kierunku: Agrochemia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 9

posiadających tytuł
profesora:

4ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Chemii

Nazwa kierunku: Agrochemia - k. unikatowy

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Chemii

Nazwa kierunku: Chemia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 71

posiadających tytuł
profesora:

10ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

8

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 20

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 39

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Chemii

Nazwa kierunku: Chemia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 67

posiadających tytuł
profesora:

12ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 18

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 37

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Chemii

Nazwa kierunku: Ochrona środowiska

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 21

posiadających tytuł
profesora:

4ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 13

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Chemii

Nazwa kierunku: Ochrona środowiska

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 31

posiadających tytuł
profesora:

5ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 18

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:31 Strona 965 z 1184



z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Ekonomiczny

Nazwa kierunku: Biznes i technologia ekologiczna

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:31 Strona 966 z 1184



z tego:

ogółem: 6

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Ekonomiczny

Nazwa kierunku: Ekonomia

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Ekonomiczny

Nazwa kierunku: Ekonomia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 134

posiadających tytuł
profesora:

17ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

10

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 26

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

10

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 70

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

30

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 21

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Ekonomiczny

Nazwa kierunku: Ekonomia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 134

posiadających tytuł
profesora:

17ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 26

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

8

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 70

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

23

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 21

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Ekonomiczny

Nazwa kierunku: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 134

posiadających tytuł
profesora:

17ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 26

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

9

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 70

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

30

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 21

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Ekonomiczny

Nazwa kierunku: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 134

posiadających tytuł
profesora:

17ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 26

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

13

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 70

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

22

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 21

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Ekonomiczny

Nazwa kierunku: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 134

posiadających tytuł
profesora:

17ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 26

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

9

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 70

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

30

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 21

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Ekonomiczny

Nazwa kierunku: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 134

posiadających tytuł
profesora:

17ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 26

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

13

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 70

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

22

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 21

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Amerykanistyka

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 15

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 13

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

13

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 2

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Amerykanistyka

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 6

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 2

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Etnofilologia kaszubska

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

PraktycznyProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Filologia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Filologia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

PraktycznyProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Filologia angielska

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 25

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 21

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

21

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:32 Strona 993 z 1184



z tego:

ogółem: 2

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Filologia angielska

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:32 Strona 994 z 1184



z tego:

ogółem: 59

posiadających tytuł
profesora:

5ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 17

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

17

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 19

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 18

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

18

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:32 Strona 995 z 1184



z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Filologia germańska

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:32 Strona 996 z 1184



z tego:

ogółem: 23

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 17

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

17

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:32 Strona 997 z 1184



z tego:

ogółem: 2

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Filologia germańska

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:32 Strona 998 z 1184



z tego:

ogółem: 11

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:32 Strona 999 z 1184



z tego:

ogółem: 2

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Filologia klasyczna

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:32 Strona 1000 z 1184



z tego:

ogółem: 9

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:32 Strona 1001 z 1184



z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Filologia klasyczna

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:32 Strona 1002 z 1184



z tego:

ogółem: 11

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:32 Strona 1003 z 1184



z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Filologia polska

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:32 Strona 1004 z 1184



z tego:

ogółem: 55

posiadających tytuł
profesora:

4ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 22

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

22

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 28

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

28

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

Liczba nauczycieli akademickich:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:32 Strona 1005 z 1184



z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Filologia polska

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:32 Strona 1006 z 1184



z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:32 Strona 1007 z 1184



z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Filologia polska

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:32 Strona 1008 z 1184



z tego:

ogółem: 39

posiadających tytuł
profesora:

6ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 18

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

18

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 15

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

15

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:32 Strona 1009 z 1184



z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: filologia romańska

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:32 Strona 1010 z 1184



z tego:

ogółem: 10

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:32 Strona 1011 z 1184



z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: filologia romańska

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 8

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Filologia rosyjska

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 10

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Filologia rosyjska

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 13

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 8

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

8

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: iberystyka

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 2

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 17

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 11

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

11

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 14

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 11

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

11

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Lingwistyka stosowana

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 6

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 2

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Lingwistyka stosowana

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 13

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 9

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

9

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Logopedia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

PraktycznyProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 13

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Logopedia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

PraktycznyProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 13

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Logopedia - k. unikatowy

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

PraktycznyProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Logopedia - k. unikatowy

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

PraktycznyProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 13

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Makrokierunek - niemcoznawstwo

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Makrokierunek - niemcoznawstwo

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:32 Strona 1039 z 1184



z tego:

ogółem: 3

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Makrokierunek - rosjoznawstwo

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Makrokierunek - rosjoznawstwo

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 10

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Rosjoznawstwo

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 10

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Rosjoznawstwo

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Sinologia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 4

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 4

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Skandynawistyka

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:32 Strona 1050 z 1184



z tego:

ogółem: 8

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:32 Strona 1051 z 1184



z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Skandynawistyka

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

PraktycznyProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 4

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 4

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Slawistyka

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 10

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 2

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Slawistyka

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 9

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 2

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Wiedza o teatrze

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 12

posiadających tytuł
profesora:

3ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: Zarządzanie instytucjami artystycznymi

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

PraktycznyProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 10

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Archeologia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 12

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Archeologia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 16

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 9

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

9

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Etnologia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 9

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Etnologia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 12

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Historia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:32 Strona 1070 z 1184



z tego:

ogółem: 37

posiadających tytuł
profesora:

7ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 13

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

8

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 16

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Historia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 59

posiadających tytuł
profesora:

8ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 20

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

13

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 26

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

11

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Historia sztuki

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 13

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 8

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

8

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:32 Strona 1075 z 1184



z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Historia sztuki

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 13

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 8

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

8

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 42

posiadających tytuł
profesora:

5ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 13

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 19

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Krajoznawstwo i turystyka historyczna - k. unikatowy

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Makrokierunek - niemcoznawstwo

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Makrokierunek - niemcoznawstwo

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Niemcoznawstwo

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 28

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 8

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 15

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 3

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Religioznawstwo

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 26

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 18

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Historyczny

Nazwa kierunku: Religioznawstwo - k. unikatowy

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku: Bioinformatyka

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 18

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 8

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 8

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku: Fizyka

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 28

posiadających tytuł
profesora:

7ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 10

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 11

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku: Fizyka

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 13

posiadających tytuł
profesora:

4ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:32 Strona 1097 z 1184



z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku: Fizyka medyczna

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 17

posiadających tytuł
profesora:

3ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku: Fizyka medyczna - k. unikatowy

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:32 Strona 1100 z 1184



z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku: Informatyka

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 32

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 26

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

10

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 2

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku: Informatyka

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 18

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 10

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 2

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku: Makrokierunek - bioinformatyka

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku: Matematyka

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 26

posiadających tytuł
profesora:

4ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 16

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

9

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nazwa kierunku: Matematyka

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 40

posiadających tytuł
profesora:

5ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 30

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

11

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Bezpieczeństwo narodowe

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Ogólnoakademicki, PraktycznyProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 22

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 14

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

14

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

PraktycznyProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 22

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 14

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

14

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Filozofia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 28

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 17

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

14

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Filozofia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 28

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 17

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

14

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Pedagogika

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 18

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 10

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

10

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Pedagogika

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 20

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 11

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

11

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Pedagogika specjalna

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 13

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Pedagogika specjalna

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 14

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Pedagogika Wczesnej Edukacji

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 9

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Politologia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 29

posiadających tytuł
profesora:

3ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 9

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

9

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 17

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

17

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Politologia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 31

posiadających tytuł
profesora:

3ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 9

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

9

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 16

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

16

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Praca socjalna

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

PraktycznyProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 12

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

Liczba nauczycieli akademickich:

Wygenerowane z systemu POL-on 2013-10-15 12:02:33 Strona 1137 z 1184



z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Psychologia

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 65

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 12

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

11

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 47

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

38

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Socjologia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 34

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 23

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

23

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Nauk Społecznych

Nazwa kierunku: Socjologia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 34

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 23

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

23

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku: Geografia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 57

posiadających tytuł
profesora:

3ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 11

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 33

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

23

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 10

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku: Geografia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 50

posiadających tytuł
profesora:

3ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 11

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 30

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

18

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku: Geologia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 23

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 12

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

8

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku: Gospodarka przestrzenna

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 40

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 9

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 24

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

9

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku: Gospodarka przestrzenna

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 28

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 16

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

8

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku: Oceanografia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 47

posiadających tytuł
profesora:

7ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 15

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

14

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 24

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

18

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku: Oceanografia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 50

posiadających tytuł
profesora:

8ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 15

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

13

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 26

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa kierunku: Ochrona środowiska

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku: Administracja

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 24

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 15

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

12

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku: Administracja

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 20

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 8

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku: Kryminologia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 12

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku: Podatki i doradztwo podatkowe

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 5

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku: Prawo

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 42

posiadających tytuł
profesora:

3ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 8

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 22

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

16

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 9

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 1

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku: Prawo

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 21

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 8

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Zarządzania

Nazwa kierunku: Finanse i rachunkowość

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 48

posiadających tytuł
profesora:

6ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 32

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

31

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Zarządzania

Nazwa kierunku: Finanse i rachunkowość

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 48

posiadających tytuł
profesora:

6ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 32

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

31

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Zarządzania

Nazwa kierunku: Informatyka i ekonometria

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 30

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 18

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

18

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Zarządzania

Nazwa kierunku: Informatyka i ekonometria

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 30

posiadających tytuł
profesora:

2ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 18

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

18

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Zarządzania

Nazwa kierunku: Zarządzanie

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 58

posiadających tytuł
profesora:

6ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 8

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

8

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 39

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

38

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Zarządzania

Nazwa kierunku: Zarządzanie

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 58

posiadających tytuł
profesora:

6ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 8

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

8

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 39

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

38

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*
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•  11 WydziałóW • studium Języków Obcych  •  studium Wychowania Fizycz-
nego i  sportu  •  60 kieRUnkóW StUdióW • 195 specjalności  •  1664 pra-
cowników naukowo-dydaktycznych •  29357 StUdentóW • 18 studiów 
doktoranckich  •  1313 UczeStnikóW StUdióW dOktORanckich  • 90 stu-
diów podyplomowych  •  2123 SłUchaczy StUdióW POdyPLOmOWych •  1 milion 
450 tys.  woluminów w zbiorach Biblioteki  Uniwersyteckiej  •  1874319 tytułów 
książek dostępnych elektronicznie •  58887 tytułów czasopism dostępnych elek-
tronicznie  •  15000 dzieł  dostępnych w Pomorskiej  Bibl iotece cyfrowej  •  Bibl iote-
ka Główna •  7  bibl iotek specjal istycznych •  1100 miejsc  w czytelniach •  7  dni  w ty-
godniu czynne są  czytelnie  bibl ioteczne •  10 dOmóW StUdenckich •  2024 miejsca 
w akademikach •  93 studenckie  wydziałowe koła  naukowe •  24 studenckie stowa-
rzyszenia,  organizacje i  międzywydziałowe koła naukowe •  10 LektORatóW ję-
zykóW OBcych dLa StUdentóW • 1375 ogólnodostępnych stanowisk kompute -
rowych dla studentów,  w tym 1361 z  dostępem do internetu  •  78699,29 m 2 –  po-
wierzchnia  użytkowa budynków dydaktyczno-naukowych funkcjonujących obecnie  w 
ramach kampusu Oliwa •  140606,99 m 2 –  powierzchna użytkowa wszystkich budyn-
ków uczelni  pełniących funkcje  dydaktyczno-naukową i  administracyjną  •   51869 
m² –  powierzchnia  inwestycj i  Budowa Bałtyckiego kampusu Uniwersytetu Gdańskie-
go w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i  Środowisko 2007-2013 •  9 
nOWych OBiektóW W Ramach PROjektU BUdOWy BałtyckieGO kamPUSU Uni-
WeRSytetU GdańSkieGO:   budynek Wydziału nauk Społecznych i  instytutu Geogra-
f i i  Wydziału Oceanografi i  i  Geograf i i ,  nowa siedziba  Wydziału chemii  oraz Wydzia-
łu  Biologi i ,  budynek neofi lologi i  i  budynek administracj i  centralnej ,  instytut  infor-
matyki ,  instytutu Biotechnologi i ,  centrum Sportowo-Rekreacyjne,  dom studencki  •
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