WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI
1. Studia stacjonarne jednolite magisterskie
Prawo

e)

- profil ogólnoakademicki
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

1) 2) 3)

Tryb II

4) 5)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot

poziom

j. polski

j. obcy nowożytny
historia albo matematyka
albo wiedza o
społeczeństwie

waga

podstawowy
lub
rozszerzony
podstawowy
lub
rozszerzony

0,15

podstawowy
lub
rozszerzony

0,2

uwaga

przedmiot

waga

j. polski

0,3

j. obcy nowożytny

0,3

historia albo matematyka
albo wiedza o
społeczeństwie

0,4

uwaga

0,3
0,15
0,3

0,4

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma
wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi
przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali
punktowej: 0-100.

Prawo e) - profil ogólnoakademicki
Studia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet
Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach.
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

2. Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Administracja

a)

- profil ogólnoakademicki
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

1) 2) 3)

Tryb II

4) 5)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot
j. polski

j. obcy nowożytny
historia albo matematyka
albo wiedza o
społeczeństwie

poziom

waga

podstawowy
lub
rozszerzony
podstawowy
lub
rozszerzony

0,15

podstawowy
lub
rozszerzony

0,2

uwaga

przedmiot

waga

j. polski

0,3

j. obcy nowożytny

0,3

historia albo matematyka
albo wiedza o
społeczeństwie

0,4

uwaga

0,3
0,15
0,3

0,4

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma
wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi
przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali
punktowej: 0-100.
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Kierunek prawno-ekonomiczny

a)

- profil ogólnoakademicki

Kierunek studiów prowadzony wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

1) 2) 3)

Tryb II

4) 5)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot

poziom

waga

j. angielski lub j. francuski
lub j. hiszpański lub
j. niemiecki lub j. rosyjski

podstawowy
lub
rozszerzony

geografia albo historia
albo matematyka albo
wiedza o społeczeństwie

podstawowy
lub
rozszerzony

uwaga

0,2
0,4
0,3
0,6

przedmiot

waga

j. angielski lub j. francuski
lub j. hiszpański lub
j. niemiecki lub j. rosyjski

0,4

geografia albo historia
albo matematyka albo
wiedza o społeczeństwie

0,6

uwaga

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma
wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi
przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali
punktowej: 0-100.
Prawo europejskie

a)

- profil ogólnoakademicki
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

1) 2) 3)

Tryb II

4) 5)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot
j. polski

j. angielski
j. francuski lub j. niemiecki
lub historia lub wiedza
o społeczeństwie lub
matematyka

poziom

waga

podstawowy
lub
rozszerzony
podstawowy
lub
rozszerzony

0,15

podstawowy
lub
rozszerzony

0,15

uwaga

przedmiot

waga

j. polski

0,3

j. angielski

0,4

j. francuski lub j. niemiecki
lub historia lub wiedza
o społeczeństwie lub
matematyka

0,3

uwaga

0,3
0,2
0,4

0,3

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma
wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi
przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali
punktowej: 0-100.
Zarządzanie i prawo w biznesie

a)

– profil praktyczny

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

1) 2) 3)

Tryb II

4) 5)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot

poziom

waga

matematyka albo geografia
albo historia albo wiedza o
społeczeństwie

podstawowy
lub
rozszerzony

0,3

j. angielski

podstawowy
lub
rozszerzony

0,2

uwaga

0,6

przedmiot

waga

matematyka lub geografia
lub historia

0,6

j. angielski

0,4

uwaga

0,4

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma
wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi
przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali
punktowej: 0-100.
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3. Studia stacjonarne drugiego stopnia
c)

Administracja - profil ogólnoakademicki
dla absolwentów studiów wyższych tego samego kierunku lub pokrewnego kierunku
Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.
Kierunek prawno-ekonomiczny

c)

- profil ogólnoakademicki

Kierunek studiów prowadzony wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku lub absolwentów studiów
wyższych na kierunkach z obszaru nauk społecznych
Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.
c)

Prawo europejskie - profil ogólnoakademicki
dla absolwentów studiów wyższych tego samego lub pokrewnego kierunku
Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.
c)

Zarządzanie i prawo w biznesie - profil praktyczny
dla absolwentów studiów wyższych tego samego kierunku lub pokrewnego kierunku
Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.

4. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Prawo

e) g)

- profil ogólnoakademicki

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

5. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
a) g)

Administracja
- profil ogólnoakademicki
a) g)
Prawo europejskie
- profil ogólnoakademicki
a) g)
Zarządzanie i prawo w biznesie
- profil praktyczny
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

6. Studia niestacjonarne drugiego stopnia
c) g)

Administracja
- profil ogólnoakademicki
dla absolwentów studiów wyższych tego samego lub pokrewnego kierunku
c) g)
Prawo europejskie
- profil ogólnoakademicki
dla absolwentów studiów wyższych tego samego lub pokrewnego kierunku
c) g)
Zarządzanie i prawo w biznesie
- profil praktyczny
dla absolwentów studiów wyższych tego samego lub pokrewnego kierunku
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.
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Objaśnienie stosowanych przypisów:

5)

Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej.
Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki
z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu
korzystniejszego dla kandydata.
Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty „nowej matury” podany jest
w § 22 ust. 1 Części ogólnej Uchwały.
Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin
pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik.
Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 23 Części ogólnej Uchwały.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Studia pierwszego stopnia (3-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata.
Studia pierwszego stopnia (3,5-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera.
Studia drugiego stopnia (2-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra.
Studia drugiego stopnia (2-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra sztuki.
Jednolite studia magisterskie (5-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra.
Studia niestacjonarne - zajęcia odbywają się w ciągu tygodnia.
Studia niestacjonarne - zajęcia odbywają się od piątku do niedzieli.

1)
2)

3)
4)
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