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Drogi Kandydacie,

miniony rok był dla naszej Uczelni wyjątkowo dynamiczny. 
W marcu 2019 r. obchodziliśmy jubileusz 20-lecia Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, a już we wrześniu prze-
kształciliśmy ją w Mazowiecką Uczelnię Publiczną w Płocku. 
Jednak zmiany to nie tylko nowoczesne logo i nowa nazwa. 
Nasz zespół dokłada wszelkich starań, by rozwój dotyczył przede 
wszystkim jakości kształcenia, obsługi studentów, poszerzania 
oferty studiów czy bazy dydaktycznej.   

Przez ponad 20 lat mury Uczelni opuściło 13 tysięcy absolwentów 
dobrze przygotowanych do wejścia na rynek pracy. Intensywnie 
działamy, aby program kształcenia był dostosowany do potrzeb 
przyszłych pracodawców. Nieustannie poszerzamy listę firm 
i instytucji, w których nasi studenci realizują praktyki zawodowe. 
Naszych absolwentów wyposażamy w praktyczną wiedzę, która 
z pewnością przyda się na starcie kariery zawodowej. 

Uczelnia stawia także na rozwój naukowy. Jest to jeden z naj-
istotniejszych obszarów działania na najbliższe lata. Nasi wy-
kładowcy wspierają ambitnych, młodych ludzi, którzy chcą 
prowadzić prace badawcze. Najlepsi dostają bardzo wysokie 
stypendia za osiągnięcia naukowe. Każdego roku ogłaszany 
jest także konkurs na najlepszą pracę dyplomową, którego lau-
reaci otrzymują nagrody pieniężne. 

Nasza oferta studiów z roku na rok jest coraz bogatsza. W ubie-
głym roku wzbogaciliśmy ją m.in. o dwa kierunki jednolitych 
studiów magisterskich (pięcioletnie) z zakresu pedagogiki oraz 
studia magisterskie (dwuletnie) na kierunku bezpieczeństwo we-
wnętrzne z administracją publiczną. W tym roku po raz pierwszy 
będziemy rekrutować na studia licencjackie z zarządzania.  

Drogi Kandydacie, życzę Ci, żeby wybór kierunku studiów był 
efektem racjonalnej decyzji, ale też pozwolił Ci spełnić w przy-
szłości najśmielsze życiowe marzenia.

Serdecznie zapraszam

dr hab. n. med. Maciej Słodki, prof. Uczelni
Rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku





Szanowni Państwo!
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Studia to czas określany „najwspanialszym okresem w życiu 
człowieka”. Uczyńmy więc wszystko, aby po latach słowa te także 
i dla nas samych nabrały takiej właśnie wartości. W murach Ma-
zowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku czekają na Was nowe do-
świadczenia, znajomości i wydarzenia, które będą miały wpływ 
na Wasze dalsze losy. Chciałbym zaprosić każdego do współpra-
cy. Pragnę, byśmy wszyscy stali się pełnoprawnymi uczestnikami 
podejmowanych inicjatyw, abyśmy kiedyś mogli z dumą powie-
dzieć, że jesteśmy absolwentami tej Uczelni.

Mamy jako studenci niepowtarzalną okazję, aby rozwijać własne 
pasje i zainteresowania w studenckich kołach naukowych. Posia-
damy możliwości wyjazdów na konferencje zarówno zagraniczne, 
jak i krajowe oraz wszechstronnego rozwoju w ramach programu 
Erasmus+. Na tych zaś, którzy pragną realizować swoje sportowe 
pasje, czeka sekcja sportowa, która daje możliwość uczestnictwa 
w krajowych i międzynarodowych zawodach. Uczelnia zapew-
nia stypendia socjalne, a na tych najbardziej ambitnych czekają 
wysokie stypendia Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne 
i sportowe. Chętnych do aktywnego działania zapraszamy 
do pracy w samorządzie studenckim i organizacjach niosących 
pomoc potrzebującym. Myślę, że każdy ma szansę znaleźć coś 
dla siebie – wystarczą tylko dobre chęci i zaangażowanie.

W imieniu własnym i całej społeczności studenckiej zapraszam 
Was bardzo ciepło w progi naszej Uczelni. Życzę Wam, żebyście 
znaleźli tutaj przyjaźń oraz zdobyli wiedzę i doświadczenie, które 
wykorzystacie w dalszej karierze zawodowej.

Na zakończenie chciałbym przytoczyć słowa Alberta Einsteina, 
które są mi bardzo bliskie i jednocześnie staram się nimi kierować 
w swoim życiu „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeży-
cia”. Postarajmy się nie tylko pytać „Co da mi ta uczelnia?” oraz 
„Co ja będę z tego mieć?”, ale używajmy trochę innej formy, która 
motywuje nas do działania „Co ja mogę wnieść w życie tej uczelni” 
i „Co ja mogę dać od siebie drugiemu człowiekowi”. Gwarantuję, 
że po kilku latach będziemy żałować, że ten najwspanialszy okres 
w życiu człowieka trwał tak krótko. 

Dawid Pilewski
Przewodniczący Rady Samorządu Studentów
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Jesteśmy nowoczesną Uczelnią 
przygotowującą do wymagań współczesnego rynku pracy. Oferujemy kilkanaście 
kierunków bezpłatnych studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. 
Umożliwiamy zdobycie wiedzy i, co warte podkreślenia, praktycznych umiejętności. 
Zapewniamy półroczne praktyki, a ponadto bezpłatne szkolenia, kursy czy naukę ję-
zyków obcych. Udostępniamy oferty pracy i stażu, inicjujemy kontakt z pracodawcami 
i doradcami zawodowymi.

Miejsce przyjazne do studiowania
Mamy doświadczoną, wspierającą studentów kadrę dydaktyczną. Studenci uczą się 
w nowoczesnych, dobrze wyposażonych pracowniach, laboratoriach, aulach, salach 
dydaktycznych. Mamy do dyspozycji akademik, halę sportową i siłownię. Dzięki fun-
duszom zewnętrznym na Uczelni powstało m.in. Monoprofilowe Centrum Symulacji 
Medycznej, pracownie: logopedyczna, do badań społeczno-językowych, symulacji 
biznesowych i profesjonalna pracownia sieciowa dla przyszłych informatyków.  

W ramach programu Erasmus+ 
współpracujemy z kilkudziesięcioma uczelniami partnerskimi. Udział w Programie 
daje możliwość wyjazdu studentom i absolwentom na studia i praktyki za granicę. 
To świetna okazja, żeby zwiedzić ciekawe miejsca, poznać kulturę innych regionów 
świata i doskonalić znajomość języków obcych.

kształcimy PRAKTYCZNIE
najlepszych
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Wspieramy ambitnych, młodych ludzi, 
którym nie brakuje zapału i ciekawości. Studentów osiągających sukcesy naukowe, 
artystyczne i sportowe Rektor nagradza bardzo wysokimi stypendiami. Każdego 
roku ogłaszany jest również konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską, 
a także konkurs na najlepszy referat wygłoszony podczas studenckiej konferencji 
naukowej. Nagrody otrzymują też studenci działający na rzecz Uczelni i otoczenia.

Pomagamy łączyć pracę zawodową ze studiowaniem
W trwającym roku akademickim na kilku kierunkach zajęcia odbywają się popołu-
dniami. To wygodne rozwiązanie dla osób, które chcą połączyć pracę zawodową 
ze studiowaniem. Planujemy uruchomić studia w trybie popołudniowym także 
w roku akademickim 2020/2021. .

Studia u nas to nie tylko nauka 
Na uczelni kwitnie życie studenckie. Samorząd studentów organizuje m.in. 
Otrzęsiny, Juwenalia, Wybory Miss i Mistera czy Bal Studenta. To obowiązkowe 
punkty w naszym imprezowym grafiku.
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Studia I stopnia
Stacjonarne

Specjalności kształcenia:

•  Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
•  Logistyka w działalności gospodarczej
•  Finanse publiczne i administracja
•  Ekonomika handlu i usług
•  Informatyka w biznesie

Dla kogo?

Jeśli interesuje Cię kariera w świecie finan-
sów i analiz, to jesteś w dobrym miejscu. 
Przygotujemy Cię do pracy w zawodzie 
ekonomisty na różnych szczeblach organi-

zacyjnych. Nasi absolwenci doskonale po-
radzą sobie na rynku pracy, wykorzystując 
wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania 
finansami.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki
EKONOMIA I stopnia

OFERTA KSZTAŁCENIA
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Charakterystyka studiów:

Kierunek daje wszechstronną wiedzę 
z zakresu ekonomii i przygotowuje do wy-
konywania zawodu ekonomisty – specjalisty 
w dziedzinie gospodarowania zasobami 
finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Pro-
gram studiów obejmuje naukę m.in.: nowo-
czesnych metod obliczeniowych, pozyski-
wania i analizowania informacji potrzebnych 
przy podejmowaniu decyzji operacyjnych. 
Studia łączą umiejętności identyfikacji 
i analizy zjawisk ekonomicznych z wiedzą 
pozwalającą wypracować metody oraz 
techniki wykorzystania ich w działalności 
gospodarczej. Na tym kierunku stawiamy 
na naukę języka obcego na poziomie bie-
głości B2 (Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz 
na opanowaniu języka specjalistycznego 
z zakresu ekonomii. Kończąc studia na kie-
runku ekonomia I stopnia student jest przy-
gotowany do podjęcia studiów II stopnia.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie 
w sektorze prywatnym i publicznym jako:

•  specjaliści ds. rozwoju przedsiębiorstwa,

•  dyrektorzy ekonomiczni w przedsiębior-
stwie,

•  analitycy w bankach i innych instytucjach 
finansowych,

•  stratedzy gospodarczy,

•  doradcy ekonomiczni,

•  eksperci w instytucjach rządowych, regio-
nalnych i pozarządowych,

•  eksperci w instytucjach współpracujących 
z Unią Europejską i przedsiębiorstwach 
działających na rynkach unijnych,

•  pracownicy biur rachunkowych oraz 
banków.

Mateusz Zawojek 
student I roku ekonomii:

– Wybrałem studia na Mazowieckiej Uczelni Publicznej 
w Płocku, ponieważ wielu moich znajomych zachwalało 
tę Uczelnię. Kadra dydaktyczna jest świetnie wyszkolona. 
Podchodzi do studenta nie tylko z perspektywy wykładow-
cy, ale przede wszystkim drugiego człowieka. Pracownie są 
wyposażone w wiele programów, których nauka przyda 
nam się podczas pracy zawodowej. Posiadamy koła zain-
teresowań, które pozwalają nam się rozwijać oraz oferują 
darmowe wyjazdy w różne miejsca. Myślę, że jeśli szukasz 
uczelni z ciekawymi osobami i wyszkoloną kadrą to tutaj 
się nie zawiedziesz.

„– Wybrałem s
Płocku, pon

tę Uczelnię. 
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Dla kogo?

Kierunek przeznaczony dla osób, które 
ukończyły kierunek ekonomia I stopnia lub 
pokrewny.

Specjalność logistyka w działalności go-
spodarczej przeznaczona jest dla osób, 
które swoją przyszłość zawodową wiążą 
z logistyką w przemyśle lub handlu a także 
z ochroną środowiska.

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw 
to specjalność dla tych, którzy chcą zdobyć 
wszechstronną wiedzę ekonomiczną i chcą 
przygotować się do wykonywania zawo-
du ekonomisty – specjalisty w dziedzinie 
gospodarowania zasobami finansowymi, 
ludzkimi i materialnymi.

Finanse publiczne i administracja to do-
skonałe rozwiązanie dla tych, którzy chcą 
zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu funk-

cjonowania samorządu terytorialnego 
w Polsce i UE, zarządzania rozwojem lo-
kalnym, kształtowania wizerunku gminy 
lub powiatu, jak również o mechanizmach 
rządzących podmiotami gospodarczymi 
i ich wzajemnych relacjach.

Charakterystyka studiów:

Kierunek prowadzony będzie również jako 
studia popołudniowe, które zastąpią do-
tychczas prowadzone zajęcia w systemie 
niestacjonarnym. Kierunek przeznaczony 
dla osób, które ukończyły kierunek ekono-
mia I stopnia, finanse I stopnia, zarządzanie 
I stopnia oraz kierunki pokrewne. Daje 
możliwość dalszego rozwoju, poszerzenia 
zdobytej wiedzy i umiejętności oraz zdoby-
cia nowej wiedzy specjalizacyjnej.

Student będzie posiadał rozbudowaną 
wiedzę z zakresu ekonomii, finansów oraz 
zarządzania. Dodatkowo poszerzy swoją 

Studia II stopnia
Stacjonarne

Specjalności kształcenia:

•  Finanse i rachunkowość 
    przedsiębiorstw
•  Finanse publiczne 
    i administracja
•  Logistyka w działalności 
    gospodarczej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki
EKONOMIA II stopnia
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wiedzę i umiejętności związane 
z działalnością gospodarczą oraz 
mechanizmami funkcjonowania 
instytucji zarówno na poziomie 
krajowym jak i międzynarodowym. 
Ponadto będzie poszerzał kompe-
tencje związane z analizą własnych 
działań oraz zdolnością inicjowania 
działań na rzecz interesu publicz-
nego.

Nasi  absolwenci są otwarci  na 
zmiany, posiadają umiejętności 
dostosowywania się do zmieniają-
cego się otoczenia gospodarczego 
oraz doskonale wykorzystują zdo-
bytą wiedzę z zakresu ekonomii 
i zarządzania finansami. Jako osoby 
posiadające specjalizacyjną wiedzę 
i umiejętności stanowią idealnych 
kandydatów na pracowników. 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie 
w sektorze prywatnym i publicznym jako:

•  menedżerowie firm,

•  specjaliści ds. rozwoju przedsiębiorstwa,

•  dyrektorzy ekonomiczni w przedsiębiorstwie,

•  analitycy w bankach i innych instytucjach 
finansowych,

•  stratedzy gospodarczy,

•  doradcy ekonomiczni,

•  eksperci w instytucjach rządowych, 
regionalnych i pozarządowych,

•  eksperci w instytucjach współpracujących 
z Unią Europejską i przedsiębiorstwach
działających na rynkach unijnych,

•  pracownicy biur rachunkowych 
oraz banków.
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Studia I stopnia 

Stacjonarne

Specjalności kształcenia:

•  Rachunkowość i finanse
•  Administracja i finanse

Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki
FINANSE Z ELEMENTAMI MATEMATYKI

Dla kogo?

Jeżeli interesują Cię zagadnienia z zakresu 
finansów, prawa, funkcjonowania instytucji 
finansowych i banków. Chcesz przeprowa-
dzać analizę oraz oceniać sytuację finanso-
wą podmiotów gospodarczych to kierunek 
idealny dla Ciebie!

Charakterystyka studiów:

Większość zajęć prowadzona jest w formie 
ćwiczeń, laboratoriów lub warsztatów. Stu-
denci poznają branżowe oprogramowania 

wykorzystywane w działach finansowych 
przedsiębiorstw.

Podczas studiów cyklicznie organizowane 
są wykłady otwarte, warsztaty, na których 
wiedzę praktyczną prezentują osoby ze 
świata biznesu, instytucji państwowych oraz 
wielkich korporacji.

Ponadto studenci mają możliwość realizo-
wania praktyk zawodowych w interesują-
cych firmach, gdzie mogą poszerzyć i skon-
frontować swoją wiedzę z rzeczywistymi 
działaniami biznesowymi. 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent będzie mógł znaleźć pracę w sektorze bankowym czy zakładach ubez-
pieczeń. Ponadto specjalistów finansowych chętnie zatrudnią podmioty zajmujące 
się administracją skarbową lub firmy doradztwa finansowego i podatkowego.
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Studia I stopnia inżynierskie
Stacjonarne

Specjalności kształcenia:

•  Programowanie i bazy danych
•  Sieci komputerowe i sieciowe systemy operacyjne
•  Grafika komputerowa i projektowanie gier
•  Analiza danych

Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki
INFORMATYKA

Dla kogo?

Informatyka jest w tej chwili najprężniej 
rozwijającą się dziedziną nowoczesnych 
technologii. W najbliższym czasie otaczają-
cy nas świat podąży w kierunku automaty-

zacji każdego aspektu naszego życia. Jeśli 
chcesz znaleźć się w centrum tych zmian, 
chcesz je zrozumieć i bez problemu w nich 
funkcjonować, a jednocześnie interesujesz 
się komputerami, nieobce ci jest logiczne 
oraz abstrakcyjne myślenie zapraszamy 
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na kierunek Informatyka. Zagwarantuje-
my ci ciekawe zajęcia w nowoczesnych 
salach informatycznych prowadzone 
przez wysokiej klasy specjalistów.

Charakterystyka studiów:

Na inżynierskim kierunku Informaty-
ka duży nacisk kładziony jest przede 
wszystkim na praktyczne umiejętności 
studenta. Aby to uzyskać zredukowana 
jest ilość wiedzy wykładowej, stricte 
teoretycznej, na rzecz zajęć laboratoryj-
nych prowadzonych przez profesjonalną 
kadrę w nowoczesnych pracowniach 
komputerowych. Dodatkowym atutem są 
6 miesięczne praktyki zawodowe realizo-
wane w dużych firmach z branży informa-
tycznej.

Sebastian Jędrzejczak, 
student III roku informatyki:

– Kiedy stałem przed jednym z ważniejszych wyborów 
w moim życiu, wyborem kierunku studiów, moją uwagę 
zwróciła oferta edukacyjna w Mazowieckiej Uczelni 
Publicznej w Płocku. Od zawsze marzyłem o studio-
waniu kierunku poświęconego w całości informatyce 
i technologii. Studia na Mazowieckiej Uczelni Publicz-
nej w Płocku umożliwią mi rozwój zarówno osobisty, 
jak i edukacyjny. Warto wspomnieć również o atmosferze 
panującej podczas odbywających się zajęć oraz 
w czasie wolnym. Tu uczestniczyłem w swoim pierwszym 
naukowym wydarzeniu, I Wydziałowym Sympozjum 
Informatyków, dzięki czemu poszerzyłem swoją wiedzę 
o wiele cennych ciekawostek z dziedziny informatyki oraz 
miałem możliwość poznać osobiście wybitnych specjali-
stów. Dlatego uważam, że i ty powinieneś zacząć studia 
w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Przyjdź, 
a zobaczysz, że warto.

– Kiedy sta
w moim ży
zwróciła 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Po ukończeniu studiów informatycz-
nych każdy absolwent bez problemu 
znajdzie satysfakcjonującą i dobrze 
płatną pracę. Prognozy na najbliższe 
lata zapowiadają dalszy rozwój infor-
matyzacji otaczającego nas świata, 
co z kolei zwiększa zapotrzebowanie 
na specjalistów potrafiących odnaleźć się 
w dziedzinie nowoczesnych technologii. 

Ponadto wielu studentów podejmuje 
pracę już w trakcie studiów lub kon-
tynuuje podjęte praktyki zawodowe 
w formie umowy o pracę.
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Dla kogo?

Jeśli wyznaczasz sobie ambitne cele zawodo-
we, potrafisz myśleć strategicznie, posiadasz 
predyspozycje przywódcze, chcesz odkrywać 
w sobie cechy, które można uznać za atuty 
dobrego menadżera, i zależy Ci na zdobyciu 
wszechstronnej wiedzy o nowoczesnych 
koncepcjach i metodach zarządzania, to zarzą-
dzanie jest kierunkiem, który da ci solidny start 
do rozpoczęcia przyszłej kariery zawodowej.

Charakterystyka studiów:

Kierunek zarządzanie, to nie tylko zdobycie 
wiedzy teoretycznej i praktycznej z obszaru 
nauk o organizacji i zarządzaniu, ale również 
wiedzy ogólnohumanistycznej o charakterze 
interdyscyplinarnym, poszerzającej wiedzę 
ekonomiczną o pojęcia z zakresu m.in. so-
cjologii, psychologii czy historii. Wybierając 
ten kierunek studiów, zdobędziesz profesjo-
nalną wiedzę, umiejętności i kompetencje 
z zakresu: współczesnych koncepcji i metod 
zarządzania przedsiębiorstwem usługo-
wym i handlowym; organizacji i zarządzania 
w administracji publicznej; współczesnych 

koncepcji i metod zarządzania kapitałem 
ludzkim organizacji; kierowania zespołami 
pracowniczymi oraz skutecznej komunikacji 
i negocjacji; interpretacji, analizy i oceny 
procesów zarządzania we współczesnych 
organizacjach; pracy menedżerów wyższego 
i średniego szczebla zarządzania. 

Studia I stopnia 
Stacjonarne

Specjalności kształcenia:

•  Zarządzanie w biznesie 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki
ZARZĄDZANIE

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Ukończenie studiów na kierunku zarządza-
nie sprawi, że doskonale odnajdziesz się na 
stanowisku niższego i średniego szczebla kie-
rowniczego lub samodzielnego specjalisty, 
zarówno w organizacjach biznesowych, jak 
również publicznych. Z powodzeniem mo-
żesz pełnić funkcje menadżerskie i doradcze 
w wymiarze krajowym, międzynarodowym 
i globalnym. Praktyczne doświadczenie wy-
niesione z zajęć otworzy przed Tobą drzwi 
zakładów przemysłowych, banków, instytucji 
rządowych, samorządowych, w których 
możesz podjąć pracę na wielu prestiżowych 
stanowiskach i wreszcie ułatwi Ci założenie 
i prowadzenie własnej wymarzonej firmy. 
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Dla kogo?

Studia na kierunku administracja skierowane 
są do osób interesujących się działaniem 
instytucji publicznych oraz rolą administracji 
w funkcjonowaniu współczesnego społeczeń-
stwa i gospodarki. 

Studiowanie administracji to propozycja dla 
osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą 
w instytucjach państwowych i samorządo-
wych, a także w komórkach administracyjnych 
przedsiębiorstw.

Charakterystyka studiów:

Studia zostały pomyślane w sposób zapew-
niający możliwie gruntowne opanowanie 
umiejętności praktycznych, użytecznych 
w funkcjonowaniu administracji publicznej 
a także w administrowaniu przedsiębior-
stwami. Studenci poznają w stopniu zaawan-
sowanym normy i zasady prawa polskiego 
i europejskiego istotne dla działania insty-
tucji pełniących funkcje publiczne, a także 

prowadzących działalność gospodarczą. 
Poznają mechanizmy polityczne rządzące 
funkcjonowaniem administracji. Posiądą 
wiedzę i umiejętności obejmujące organi-
zację zamówień publicznych, podstawy za-
rządzania, psychologię oraz komunikację 
z interesariuszami i sztukę negocjacji, a zatem 
należące do kluczowych z perspektywy współ-
czesnego rynku pracy. W programie studiów 
zaplanowano także zajęcia mające na celu 
wypracowanie u studentów umiejętności po-
sługiwania się programami komputerowymi 
w praktyce pracy biurowej.

Studia I stopnia 
Stacjonarne

* kierunek zostanie 

uruchomiony po uzyskaniu 

zgody Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
ADMINISTRACJA*

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Praca w instytucjach publicznych: samorzą-
dzie terytorialnym (na poziomie gminnym, 
powiatowym i wojewódzkim) i urzędach 
państwowych, a także w sektorze prywat-
nym w działach administracyjnych przed-
siębiorstw.
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Dla kogo?

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana 
rozwijaniem swoich kompetencji języko-
wych w zakresie języka angielskiego (tak, 
aby kończąc studia móc pochwalić się jego 
znajomością na poziomie C1) oraz chciał-
byś/chciałabyś uzyskać podstawową wie-
dzę o języku, literaturze, kulturze i historii 
angielskiego obszaru językowego, a także 
zdobyć niezbędne doświadczenie cenne 
dla całego szeregu zawodów powiązanych 
z umiejętnościami językowymi – Filologia 
serdecznie zaprasza.

Charakterystyka studiów:

W trakcie studiów student nabywa praktycz-
ne umiejętności filologiczne z zakresu analizy 
i interpretacji tekstu czytanego i słuchanego 
oraz tworzenia tekstu pisanego. Rozwija 

umiejętność twórczego korzystania z in-
formacji oraz krytycznego i kreatywnego 
myślenia. 

Absolwent posiada cenne doświadczenie za-
wodowe (wymagane przy zatrudnieniu) dzię-
ki blokowi intensywnych praktyk zawodo-
wych prowadzonych przez profesjonalistów 
praktyków z bogatym stażem zawodowym 
(nauczycieli, tłumaczy języka angielskiego, 
w tym tłumaczy przysięgłych, przedsiębiorców 
i osoby związane z działalnością gospodarczą).

W zależności od wybranej specjalności i spe-
cjalizacji, odpowiednio absolwent zna aspekty 
psychologiczno-pedagogiczne pracy z małym 
dzieckiem, posiada profesjonalną wiedzę na 
temat metod nauczania języka obcego. Dys-
ponuje umiejętnościami translatorycznymi 
w zakresie tłumaczeń ustnych, konsekutyw-
nych i symultanicznych, a dzięki komponen-

Studia I stopnia
Stacjonarne

Specjalności kształcenia:

•  Nauczyciel: nauczanie języka 
angielskiego, translatoryczna)

•  Język angielski 
w turystyce i w biznesie 
(biznes lub turystyka)

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
FILOLOGIA I stopnia



www.MAZOWIECKA.eDu.PL20

towi kulturoznawczemu, posiada umiejętności 
w zakresie tłumaczeń tekstów literackich, 
filmowych i kulturowych. Zna zasady prowa-
dzenia dokumentacji oraz etyczne aspekty 
realizacji zleceń. Ponadto, jest wyposażony 
w wiedzę i umiejętności z obszaru przedmio-
tów związanych z przedsiębiorczością, proble-
matyką specjalistycznego języka biznesowego 
i organizacją pracy w biurze; zna schemat orga-
nizacyjny korporacji, zasady etyczne i sposoby 
prezentacji firmy na zewnątrz, różne formy 
marketingu i zarządzania; potrafi przygotować 
prezentację multimedialną na dowolny temat 
oraz efektywnie zarządzać swoim czasem. 
Posiada umiejętności niezbędne do realizacji 
zadań z obszaru turystyki; zna współczesny 
rynek turystyczny, tajniki pracy przewodnika, 
sztukę pilotażu; zna zasady etyki wykonywane-
go zawodu, techniki zarządzania, zagadnienia 
kulturowe oraz potrafi wykorzystywać techniki 
psychospołeczne.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent wyposażony jest w szereg kompetencji specjalistycznych, niezbędnych do wyko-
nywania zawodów wykorzystujących znajomość języka angielskiego. 

Ukończenie specjalizacji nauczanie języka angielskiego daje uprawnienia do wykonywania 
zawodu nauczyciela języka obcego w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz innych 
publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych. 

Po ukończeniu specjalizacji translatorycznej można podjąć zatrudnienie jako tłumacz w szero-
ko rozumianej przestrzeni publicznej: w firmach i przedsiębiorstwach, w mediach, redakcjach 
wydawniczych, biznesie, instytucjach samorządu lokalnego, turystyce oraz na stanowiskach 
priorytetowo wymagających bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.

Absolwent specjalności Język angielski w turystyce i w biznesie może podjąć pracę w rozumia-
nego biznesu, w firmach lub instytucjach współpracujących z krajami angielskiego obszaru 
językowego, w tym także w instytucjach samorządu terytorialnego i instytucjach central-
nych; także jako asystent językowy w biznesie oraz pracownik na samodzielnym stanowisku 
w strukturze firmy.

Pracę może podjąć również w szeroko pojętej przestrzeni publicznej, jako pilot wycieczek, 
przewodnik, w hotelarstwie, instytucjach samorządowych i kulturowych, biznesie  oraz wszę-
dzie tam, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz umiejętność 
rozpoznawania różnic kulturowych.
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Dla kogo?

Filologia to właściwe miejsce dla Ciebie, jeśli chcesz 
swobodnie prowadzić rozmowę w języku angielskim 
(na poziomie C2), brać udział w negocjacjach, korzystając 
z wiedzy i umiejętności językowych oraz kompetencji 
interkulturowych, a w przypadku wybrania języka an-
gielskiego z językiem niemieckim w biznesie i turystyce 
także mieć możliwość rozwinięcia odpowiednio zaawan-
sowanego poziomu języka niemieckiego w mowie 
i piśmie.

Charakterystyka studiów:

Student otrzymuje szeroki zakres praktycznej wiedzy i umie-
jętności językowych oraz kompetencji interkulturowych, 
zostaje uwrażliwiony na wielokulturowość, różnorodność 
teorii naukowych i poglądów. Rozwija swoją kreatywność 
i odwagę w formułowaniu wniosków. Uzyskuje specja-
listyczne umiejętności niezbędne do pracy zarówno 
na stanowiskach wymagających umiejętności współdzia-
łania zespołowego, jak i samodzielności w podejmowa-
niu decyzji oraz kompetencje wymagające reagowania 
na potrzeby rynku i podejmowania nowych wyzwań. Potrafi 
funkcjonować w zróżnicowanym, także międzynarodowym, 
środowisku społeczno-zawodowym.

Studia II stopnia 
Stacjonarne

Specjalności kształcenia:

•  Filologia angielska (specjaliza-
cja:  metodyczna, translacja)

•  Język angielski z językiem 
niemieckim w biznesie 
i turystyce

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
FILOLOGIA II stopnia

PERSPEKTYWY 
ZAWODOWE:

W zależności od wybranej 
specjalności i specjalizacji, 
dzięki nabytym kwali-
fikacjom, zgodnym ze 
standardami kształcenia 
obowiązującymi na uczel-
niach wyższych, uzyskuje 
uprawnienia do pracy we 
współczesnej szkole na 
wszystkich poziomach 
kształcenia w zakresie 
nauczania języka angiel-
skiego uczniów i studen-
tów, zarówno w edukacji 
ogólnej, jak i na poziomie 
studiów wyższych. 

Zdobywa wiedzę i prak-
tyczne umiejętności prze-
kładu tekstów pisanych 
i ustnych na język angiel-
ski i z języka angielskiego; 
poznaje elementy warsz-
tatu pracy tłumacza i przy-
gotuje się do prowadzenia 
działalności związanej 
z tłumaczeniami.

N a b y t e  k w a l i fi k a c j e 
umożliwiają zatrudnienie 
w instytucjach samorzą-
du lokalnego, turystyce, 
dyplomacji ,  szkołach, 
uczelniach, w firmach 
tłumaczeniowych oraz 
w biznesie, który wymaga 
perfekcyjnej znajomości 
języka angielskiego.
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Dla kogo?

Studia na kierunku bezpieczeństwo we-
wnętrzne skierowane są do osób intere-
sujących się światem społecznym oraz 
funkcjonowaniem instytucji publicznych, 
w szczególności z sektora bezpieczeństwa 
wewnętrznego. 

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne to pro-
pozycja dla osób, które wiążą swoją przyszłość 
m.in. z pracą w służbach mundurowych oraz 
administracji publicznej.

Charakterystyka studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo we-
wnętrzne pozwalają zdobyć wiedzę, umiejęt-
ności i kompetencje z zakresu funkcjonowa-
nia instytucji publicznych oraz współczesnych 
społeczeństw, w szczególności w zakresie 
bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Studia mają charakter praktyczny, większość 
zajęć realizowana jest w formie ćwiczeń. Zaję-
cia prowadzone są przez doświadczoną kadrę 

naukową oraz praktyków m.in. pracowników 
Policji czy też Straży Miejskiej.

Podczas sześciu semestrów studiów student 
poznaje zagadnienia związane z uwarunko-
waniami i wielowymiarowością współcze-
snych zagrożeń oraz sposobami zapewniania 
bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. 

Studia I stopnia 
Stacjonarne

Specjalności 
kształcenia:

•  Bezpieczeństwo 
i porządek publiczny

•  Bezpieczeństwo 
cyberprzestrzeni

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Po ukończeniu bezpieczeństwa we-
wnętrznego student będzie mógł znaleźć 
pracę w: służbach policyjnych, inspek-
cjach i stażach, komórkach administracji 
publicznej realizujących zadania w za-
kresie bezpieczeństwa wewnętrznego 
i zarządzania kryzysowego, wewnętrznych 
służbach ochronnych, wymiarze spra-
wiedliwości, organizacjach społecznych 
i fundacjach zajmujących się bezpieczeń-
stwem wewnętrznym.
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Dla kogo?

Studia magisterskie na kierunku bezpie-
czeństwo wewnętrzne z administracją 
publiczną skierowane są do osób interesu-
jących się działaniem instytucji publicznych, 
administracji centralnej i samorządowej 
oraz ich rolą w funkcjonowaniu współcze-
snych państw i społeczeństw.

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne 
z administracją publiczną to propozycja 
dla osób, które wiążą swoją przyszłość 
z pracą w instytucjach państwowych 
i samorządowych a także w komórkach 
administracyjnych przedsiębiorstw. 

Charakterystyka studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 
z administracją publiczną pozwalają zdobyć po-
głębione: wiedzę, umiejętności oraz kompetencje 
z zakresu funkcjonowania instytucji publicznych 
oraz współczesnych społeczeństw. Absolwent 
kierunku w sposób gruntowny opanowuje umie-
jętności praktyczne użyteczne w funkcjonowaniu 
instytucji z obszaru administracji publicznej 
i prywatnej. Studenci poznają w stopniu za-
awansowanym normy i zasady prawa polskiego 
i europejskiego istotne dla działania instytucji peł-
niących funkcje publiczne, a także prowadzących 
działalność gospodarczą. Poznają mechanizmy po-
lityczne rządzące funkcjonowaniem administracji.

Studia II stopnia 
Stacjonarne

Specjalności kształcenia:

•  System ochrony państwa
•  Administracja i zarządzanie 

bezpieczeństwem
•  Kryminologia z elementami 

kryminalistyki

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 
Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Po ukończeniu kierunku student będzie mógł znaleźć pracę w: 

•  instytucjach publicznych (samorządzie terytorialnym i urzędach państwowych, instytu-
cjach odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa 
państwa) 

•  w sektorze prywatnym w działach administracyjnych przedsiębiorstw.
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Dla kogo?

Jeżeli interesujesz się nowymi mediami, 
dziennikarstwem, reklamą, planujesz swoją 
drogę zawodową w oparciu o wykorzystanie 
nowoczesnych technologii komunikacyjnych 
oraz mediów społecznościowych, to kierunek, 
który spełni Twoje oczekiwania. 

Charakterystyka studiów:

Podczas studiów studenci oprócz niezbędnej 
wiedzy teoretycznej zdobywają praktyczne 
umiejętności przydatne w pracy zawodowej. 
W programie studiów znajdują się ciekawe 
przedmioty prowadzone w atrakcyjnych for-
mach, np. warsztat operatora telewizyjnego, 
warsztaty montaż video, warsztaty grafiki 
komputerowej, warsztaty pisania kreatywne-
go, warsztaty z mediów społecznościowych. 

Studia I stopnia 
Stacjonarne

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
NOWE MEDIA

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci kierunku nowe media będą 
mogli znaleźć pracę w:

•  szeroko rozumianym sektorze me-
diów (np. w mediach elektronicz-
nych i tradycyjnych), 

•  agencjach reklamowych, 
•  działach promocji i public relations, 
•  instytucjach kultury. 

Będą też właściwie przygotowani 
do prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej w swojej branży.
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Przemysław Wolski 
student I roku nowych mediów:

– Studiując ekonomię – wtedy jeszcze w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku, dziś Mazo-
wieckiej Uczelni Publicznej – zdałem sobie sprawę, 
jak bardzo zmienia się rynek pracy w naszym kraju. 
Stąd pojawiła się myśl wybrania kierunku nowe me-
dia, który zainteresował mnie w chwili pojawienia się 
w ofercie naszej Uczelni. Studia na kierunku nowe 
media pozwalają na uzyskanie szeroko pojętej wiedzy 
z zakresu mediów, dziennikarstwa, marketingu, kre-
owania wizerunku, komunikacji, a także oferują nam 
studentom wiele zajęć praktycznych, m.in. warsztaty 
grafiki komputerowej, obsługi kamery telewizyjnej, 
montażu wideo. Uczelnia daję nam ogromną szansę 
rozwoju dzięki dobrze dobranej kadrze dydaktycznej, 
doskonale wyposażonym pracowniom, a także moż-
liwościom działalności w kołach naukowych. 

Jeśli jeszcze nie podjąłeś decyzji lub nie wiesz co chcesz robić w przyszłości, a świat 
mediów jest Ci bliski – nie wahaj się, tylko zrób krok w przyszłość i rozpocznij studia 
na Mazowieckiej!

„– Studiując eko
Wyższej Szkol

ckiej Uczel
ak bardzo zm
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Dla kogo?

Jeśli lubisz dzieci, chcesz nauczyć się jak 
z nimi pracować, bawić się, aktywizować, 
diagnozować ich problemy i potrzeby; 
chcesz odkryć tajniki nauczania, wycho-
wania i wsparcia, ten kierunek jest właśnie 
dla Ciebie.

Charakterystyka studiów:

Na magisterskich studiach z zakresu edukacji 
wczesnoszkolnej i wychowania przedszkol-
nego oraz resocjalizacji społecznie nieprzy-
stosowanych duży nacisk kładziony jest 
na umiejętności praktyczne studenta.

Studenci uzyskają pogłębioną wiedzę 
na temat przemian dokonujących się 
w pedagogice ogólnej oraz specjalnej. 
Nauczą się diagnozowania i projektowania 
działań pedagogicznych, posługiwania 
się metodami pracy w systemie wsparcia 
osób nieprzystosowanych społecznie. 
Dzięki praktyce pedagogicznej wykształcą 
umiejętność prowadzenia zajęć dydak-
tycznych i wychowawczych z dziećmi 
oraz stosowania technik psychosocjote-
rapeutycznych.

Studia II stopnia 
Stacjonarne

Specjalności kształcenia:

• Edukacja wczesnoszkolna 
i wychowanie przedszkolne

•  Resocjalizacja społecznie 
nieprzystosowanych

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
PEDAGOGIKA

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Po ukończeniu studiów na specjalności edukacja 
wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 
absolwent będzie mógł znaleźć pracę w placów-
kach przedszkolnych, w klasach I-III szkoły pod-
stawowej, firmach specjalizujących się w opiece 
i edukacji dzieci na poziomie przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym, placówkach wychowania 
pozaszkolnego, wychowawcy w świetlicach 
szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych.

Po ukończeniu studiów na specjalności re-
socjalizacja społecznie nieprzystosowanych 
absolwent będzie mógł pracować w cha-
rakterze pedagoga w szkołach, placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych, pozaszkolnych; 
w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 
wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, 
zakładach poprawczych, karnych, ośrodkach 
uzależnień. Absolwent będzie przygotowany 
do pracy na stanowiskach specjalistycznych 
w strukturach administracji państwowej, sa-
morządowej, odpowiedzialnej za profilaktykę 
i resocjalizację, w zespołach zarządzania kryzyso-
wego, aresztach śledczych, sądownictwie, kura-
teli sądowej, jako policjant prewencji oraz funk-
cjonariusz służby więziennej i ochrony państwa.
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Dla kogo?

Jeśli lubisz dzieci, chcesz nauczyć się jak z nimi 
pracować, bawić się, aktywizować; chcesz 
odkryć tajniki wychowania w przedszkolu 
i młodszych klasach szkolnych, ten kierunek 
jest właśnie dla Ciebie.

Charakterystyka studiów:

Na jednolitych studiach magisterskich 
z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wcze-

snoszkolnej duży nacisk kładziony jest 
na umiejętności praktyczne studenta.

Studenci uzyskają pogłębioną wiedzę na te-
mat przemian dokonujących się w pedagogice 
i metodyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 
Nauczą się diagnozowania i projektowania 
działań pedagogicznych w odniesieniu 
do wychowanków. Dzięki praktyce pedago-
gicznej wykształcą umiejętność prowadze-
nia zajęć dydaktycznych i wychowawczych 
z dziećmi.

Studia jednolite magisterskie 
Stacjonarne

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
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PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Po ukończeniu studiów na kie-
runku pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna absolwent będzie 
mógł znaleźć pracę w placówkach 
przedszkolnych, w klasach I-III szkoły 
podstawowej, firmach specjalizują-
cych się w opiece i edukacji dzieci 
na poziomie przedszkolnym i wcze-
snoszkolnym.

Paulina Pokorska 
studentka I roku pedagogiki (studia magisterskie):

– Swoją przygodę z Mazowiecką Uczelnią Publiczną 

w Płocku rozpoczęłam od studiów licencjackich, 

a obecnie jestem na pierwszym roku studiów drugiego 

stopnia. Czy wybrałabym dany kierunek i uczelnię po-

nownie? Oczywiście, że TAK! Dlaczego? Profil praktycz-

ny oferuje studentom praktyki zawodowe w szkołach, 

przedszkolach państwowych oraz prywatnych. Oprócz 

praktyk, studenci mają możliwość bycia członkami kół 

naukowych, które zapewniają rozwój zainteresowań, 

pasji oraz zdobywanie umiejętności. Wykwalifikowani 

wykładowcy przekazują nam teoretyczną, ale przede 

wszystkim praktyczną wiedzę – mnóstwo wskazówek 

i ciekawostek z życia pedagoga. Uczelnia cały czas 

rozwija się i wzbogaca swoje wyposażenie. Studenci 

mają możliwość pracy w salach, które są dostosowa-

ne do danego kierunku. Uczelnia może pochwalić się 

między innymi specjalistycznymi pracowniami m.in.: 

sportowo-muzyczną, logopedyczną, a także socjote-

rapeutyczną.  

Jeśli uwielbiasz pracę z dziećmi i chcesz wychowywać, kształcić najmłodszych, 

to nie masz co się zastanawiać. Ja już wybrałam. Teraz Twoja kolej!

Pamiętaj nie bój się podążać za swoimi marzeniami! 

Wybór należy do Ciebie! Mazowiecka Uczelnia Publiczna czeka właśnie na Ciebie!

ją p y

w Płocku rozp

obecnie jestem

pnia. Czy wy

ownie? Oczy
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Dla kogo?

Studia na kierunku pedagogika specjalna kiero-
wane są do osób, które chcą zdobyć wiedzę, roz-
winąć umiejętności oraz kompetencje społecz-
ne niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą, 
a także osobami dorosłymi, które potrzebują 
specjalistycznej pomocy i wsparcia. Jeśli jesteś 
osobą wrażliwą, empatyczną i twórczą, nie boisz 
się wyzwań, potrafisz dostrzec i uszanować in-
dywidualność każdego człowieka oraz wykazu-
jesz ciekawość poznawczą, wybór tego kierunku 
z pewnością spełni Twoje oczekiwania.  

Charakterystyka studiów:

Są to studia o profilu praktycznym, co ozna-
cza, że zajęcia prowadzą naukowcy, dzięki 
czemu student ma kontakt z nauką oraz 
praktycy, czyli może spotkać swoich przy-
szłych pracodawców. 

Praca socjalna jest kierunkiem interdyscy-
plinarnym, w czasie którego student zdoby-
wa wiedzę z różnych dziedzin naukowych: 
pedagogika, psychologia, prawo, nauki 
o zdrowiu. 

Studia jednolite 
magisterskie  
Stacjonarne

Specjalności 
kształcenia:

•  Edukacja i terapia osób 
z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu – specjalność 
nauczycielska

•  Logopedia – specjalność 
nauczycielska

•  Pedagogika resocjalizacyj-
na – specjalność 
nauczycielska

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
PEDAGOGIKA SPECJALNA 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Po ukończeniu pedagogiki specjalnej absolwent jest przygotowany do pracy m.in. 
w sektorach oświaty, zdrowia i pomocy społecznej, w szczególności w szkołach i pla-
cówkach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, specjalistycznych ośrodkach 
terapeutycznych oraz innych adekwatnie do ukończonej specjalności studiów.
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Dla kogo?

Jeżeli lubisz pracować z ludźmi, odnajdujesz 
się w pomaganiu innym to są to studia dla Cie-
bie.  Praca pracownika socjalnego polega na: 
pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu 
lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania 
w społeczeństwie. Jest to zawód, który dodaje 
sił. Stawia wiele wymagań przed pracownikiem 
socjalnym, ale jednocześnie daje dużo satysfakcji.  

Charakterystyka studiów:

Są to studia na profilu praktycznym, co oznacza, 
że zajęcia prowadzą naukowcy, dzięki czemu 
student ma kontakt z nauką oraz praktycy, czyli 
może spotkać swoich przyszłych pracodawców. 
Praca socjalna jest kierunkiem interdyscyplinar-
nym, w czasie którego student zdobywa wiedzę 
z różnych dziedzin naukowych: pedagogika, 
psychologia, prawo, nauki o zdrowiu. 

Studia I stopnia 
Stacjonarne

Specjalności kształcenia:

•  Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej, 
•  Wsparcie osoby z niepełnosprawnością i seniora,
•  Kuratela sądowa z mediacją, 
•  Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
PRACA SOCJALNA 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Specjalność asystent rodziny i koordynator 
pieczy zastępczej absolwent będzie mógł 
znaleźć pracę w: regionalnych ośrodkach po-
lityki społecznej, miejskich ośrodkach pomocy 
rodzinie, powiatowych centrach pomocy rodzi-
nie, domach pomocy społecznej, placówkach 
dziennego pobytu, ośrodkach interwencji kryzy-
sowej, domach samopomocowych, ośrodkach 
adopcyjnych, schroniskach, placówkach porad-
nictwa specjalistycznego (w tym rodzinnego) 
i placówkach opiekuńczych.

Specjalność wsparcie osoby z niepełnospraw-
nością i seniora daje możliwość pracy w: do-
mach pomocy społecznej, dziennych domach 
wsparcia, środowiskowych domach pomocy 
społecznej, instytucjach działających na rzecz 
osób starszych w oddziałach szpitalnych (reha-

bilitacji leczniczej, geriatrycznych), hospicjach, 
zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach 
pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Absolwenci specjalności kuratela sądowa 
z mediacją uzyskują podstawowe kwalifikacje 
w zakresie wykonywania zawodu mediatora, 
uzyskując jednocześnie prawo do starania się 
o wpis na listę stałych mediatorów sądowych. 
Ponadto umożliwiają pracę w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych, w świetlicach 
środowiskowych, ośrodkach pomocy społecz-
nej, w służbach społecznych, sądownictwie, 
ośrodkach mediacji, itp.

Ukończenie resocjalizacji z profilaktyką spo-
łeczną pozwala na pracę w: schroniskach dla 
nieletnich, ośrodkach szkolno-wychowaw-
czych, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach 
środowiskowo-terapeutycznych, ośrodkach ku-
ratorskich, ośrodkach interwencji kryzysowej.
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Dla kogo?

Dla osób 

– otwartych na potrzeby i problemy 

drugiego człowieka, 

– zainteresowanych:

•  udzielaniem świadczeń w zakresie promocji 
zdrowia i profilaktyki chorób;

•  udzielaniem pierwszej pomocy i podejmowa-
niem działań ratowniczych w ramach resuscy-
tacji krążeniowo-oddechowej;

•  rozpoznawaniem problemów zdrowotnych;
•  samodzielnym organizowaniem, planowaniem 

i sprawowaniem całościowej i zindywidualizo-
wanej opieki pielęgniarskiej nad osobą chorą, 
z niepełnosprawnością i umierającą na bazie 
aktualnej wiedzy medycznej;

•  samodzielnym udzielaniem świadczeń zapo-
biegawczych, diagnostycznych, leczniczych 
i rehabilitacyjnych;

•  decydowaniem o rodzaju i zakresie świadczeń 
opiekuńczo-pielęgnacyjnych;

•  współpracą z rodziną lub opiekunem pa-
cjenta w realizacji ustalonych celów opieki 
pielęgniarskiej; 

•  przeprowadzaniem badań diagnostycznych 
w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej;

•  wystawianiem recept na leki, środki spo-
żywcze specjalnego przeznaczenia żywie-

niowego i wyroby medyczne, niezbędne 
do kontynuacji leczenia w ramach realizacji 
zleceń lekarskich;

•  dokonywaniem analizy jakości opieki pielę-
gniarskiej;

•  organizowaniem pracy własnej i podległego 
personelu oraz współpracą w zespołach opieki 
zdrowotnej.

Charakterystyka studiów:

Studia o profilu praktycznym

Dyplom licencjata pielęgniarstwa

•  nauczanie – od teorii do praktyki (wykła-
dy- konwersatoria – ćwiczenia – ćwiczenia 
w Monoprfilowym Centrum Symulacji Me-
dycznej (MCSM) – zajęcia praktyczne w MCSM 
– zajęcia praktyczne w szpitalach, poradniach, 
domach pomocy społecznej, zakładach opieki 
długoterminowej, szkołach itp. – praktyki zawo-
dowe – egzamin dyplomowy),

•  podmiotowe traktowanie studentów 

– student jako odbiorca, współtwórca, osoba 
oceniająca i partner w procesie kształcenia;

•  warunki studiowania:

– nowoczesne aule wykładowe i sale – pracownie 
specjalistyczne (genetyczno-mikrobiologiczna 
chemiczna i biochemiczna anatomiczna, fizjo-
logiczna),

Studia I stopnia 
Stacjonarne

Studia popołudniowe dotyczą 
zajęć teoretycznych. Zajęcia 
praktyczne i praktyki zawodo-
we mogą odbywać się w ciągu 
całego dnia.

Wydział Nauk o Zdrowiu
PIELĘGNIARSTWO I stopnia
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– pracownie kształtowania umiejętności prak-
tycznych zorganizowane na wzór sal szpitalnych 
i gabinetów zabiegowych wyposażone w no-
woczesny sprzęt, materiały, fantomy, trenażery 
i symulatory, Monoprfilowe Centrum Symulacji 
Medycznych (MCSM)

– zajęcia praktyczne i praktyki w podmiotach  
leczniczych, domach pomocy społecznej, 
szkołach, żłobkach, 

•  nowoczesne technologie w nauczaniu 

– symulacja niskiej, pośredniej i wysokiej wierno-
ści; prebriefing; debriefing; pacjent symulowany, 
pacjent standaryzowany; platforma Moodle; 
bazy bibliometryczne; Międzynarodowa 

Klasyfikacja Diagnoz Pielęgniarskich ICNP; 
IT (technologie informatyczne – e-zdro-
wie, e-dokumentacja medyczna, e-recepta) 
w pracowniach umiejętności, badania makro- 
i mikroskopowe. 

•  możliwość dodatkowego rozwoju 
– praca w studenckich kołach naukowych,
– udział w konferencjach krajowych i zagranicz-

nych,
– odbywanie w uczelniach europejskich części  

kształcenia teoretycznego i/ lub praktycznego,
– działalność na rzecz promocji zdrowia w śro-

dowisku lokalnym, aktywność w promowaniu 
Wydziału i Uczelni

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

•  dyplom uznany w całej Unii Europejskiej,
•  szeroka oferta zatrudnienia: oddziały szpitalne; poradnie podstawowej opieki zdrowot-

nej; poradnie specjalistyczne; zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze; opieka długoterminowa 
domowa; zakłady opiekuńczo-lecznicze; hospicja stacjonarne i domowe; sanatoria; zakłady 
usprawniania leczniczego; podmioty więziennej, wojskowej i policyjnej służby zdrowia; 
żłobki; domy pomocy społecznej; samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych; instytucje 
nadzorujące, finansujące i kontrolujące realizację świadczeń zdrowotnych itd,

•  własna działalność gospodarcza: indywidualna lub grupowa praktyka pielęgniarska
•  praca z pacjentem: w różnym: wieku, stanie zdrowie, miejscu, różnego pochodzenia, 

o różnym poziomie intelektualnym, różnej narodowości, ze specyficznymi odrębnościami 
kulturowymi itp.,

•  możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia: 
w wybranej uczelni polskiej lub w in. państwie UE,

•  rozwój zawodowy w ramach kształcenia podyplomowego: 
specjalizacje, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne, studia podyplomowe,

•  rozwój naukowy: prowadzenie badań..

Natalia Zaborowska 
studentka III roku pielęgniarstwa:

– Studia na uczelni pozwoliły mi nie tylko poznać podstawy 
pielęgniarstwa, ale także poprzez aktywną praktykę zawodową 
w placówkach służby zdrowia rozwinęłam się jako osoba, 
nauczyłam się, że cierpliwość i życzliwość są równie ważne 
co umiejętność założenia wenflonu. Profesjonalna kadra wy-
kładowców poprzez sposób przekazywania wiedzy jak również 
dobrymi radami umożliwiła mi pokonanie własnych słabości 
związanych z czynnościami pielęgniarskimi.

„– Studia na ucz
ęgniarstwa, 

placówkach
auczyłam
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Dla kogo?

Dla osób zainteresowanych: 

•  zaawansowaną praktyką pielęgniarską opartą 
na dowodach naukowych,

•  ordynowaniem leków, środków specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego i wyrobów me-
dycznych, w tym wystawianiem na nie recept 
lub zleceń;

•  organizacją i zarządzaniem w pielęgniarstwie,
•  nauczaniem pielęgniarstwa,
•  prowadzeniem badań naukowych

Charakterystyka studiów:

Studia o profilu praktycznym

Dyplom magistra pielęgniarstwa

•  nauczanie – od teorii do praktyki (wykła-
dy – konwersatoria – ćwiczenia – ćwiczenia 
w Monoprfilowym Centrum Symulacji 
Medycznej (MCSM) – zajęcia praktyczne 
w MCSM – zajęcia praktyczne w szpitalach, 
poradniach, domach pomocy społecznej, 
zakładach opieki długoterminowej, szko-
łach itp. – praktyki zawodowe – egzamin 
dyplomowy)

•  podmiotowe traktowanie studentów 
– student jako odbiorca, współtwórca, osoba 

oceniająca i partner w procesie kształcenia; 

•  warunki studiowania

– nowoczesne aule wykładowe i sale 
– pracownie kształtowania umiejętności prak-

tycznych zorganizowane na wzór sal szpital-
nych i gabinetów zabiegowych wyposażone 
w nowoczesny sprzęt, materiały, fantomy, 
trenażery i symulatory, Monoprfilowe Cen-
trum Symulacji Medycznych (MCSM)

– praktyki w podmiotach leczniczych, domach 
pomocy społecznej, szkołach, żłobkach 

•  nowoczesne technologie w nauczaniu

– symulacja niskiej, pośredniej i wysokiej 
wierności; prebriefing; debriefing; pacjent 
symulowany, pacjent standaryzowany; 
platforma Moodle; bazy bibliometryczne; 
Międzynarodowa Klasyfikacja Diagnoz 
Pielęgniarskich ICNP; IT (technologie in-
formatyczne – e-zdrowie, e-dokumentacja 
medyczna, e-recepta) w pracowniach 
umiejętności, badania makro- i mikrosko-
powe.

Studia II stopnia 
Stacjonarne

Studia popołudniowe dotyczą 
zajęć teoretycznych. Zajęcia 
praktyczne i praktyki zawodo-
we mogą odbywać się w ciągu 
całego dnia.

Wydział Nauk o Zdrowiu
PIELĘGNIARSTWO II stopnia
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PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

•  dyplom uznany w całej Unii Europejskiej,

•  szeroka oferta zatrudnienia – praca na różnych poziomach organizacyjnych systemu 
opieki zdrowotnej: realizacja świadczeń zdrowotnych; kierowanie i zarządzanie zespo-
łami pielęgniarskimi, położniczymi i interdyscyplinarnymi; nauczanie w kształceniu 
przed i podyplomowym pielęgniarek, położnych, in. zawodów medycznych oraz za-
wodów pomocniczych; zarządzanie i monitorowanie jakości świadczeń zdrowotnych; 
praca w jednostkach organizujących, nadzorujących i finansujących świadczenia zdro-
wotne oraz w jednostkach pomocy społecznej,  

•  praca z: pacjentem i jego rodziną, współpracownikiem, podwładnym, przełożonym, 
interesariuszem zewnętrznym,

•  możliwość kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia: 
w wybranej uczelni polskiej lub w in. państwie UE,

•  rozwój zawodowy w ramach kształcenia podyplomowego: 
specjalizacje, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne, studia podyplomowe,

•  rozwój naukowy: prowadzenie badań

•  możliwość dodatkowego rozwoju

–  praca w studenckich kołach naukowych,
– udział w konferencjach krajowych i zagranicznych,
– odbywanie w uczelniach europejskich części kształcenia teoretycznego 

i/lub praktycznego,
– działalność na rzecz promocji zdrowia w środowisku lokalnym, 

aktywność w promowaniu Wydziału i Uczelni.
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Dla kogo?

Dla osób:

• otwartych na problemy drugiego 

człowieka, 

• zainteresowanych pięknem i estetyką,

• zainteresowanych:
–  realizacją pełnego zakresu usług w gabine-

tach kosmetologicznych; 
–  stosowaniem zabiegów: w ramach odnowy 

biologicznej, zabiegów Spa, rekreacyjnych; 
wykonywanie stylizacji oraz wizażu; 

–  udziałem w produkcji kosmetyków;  
–  współpracą z lekarzem dermatologiem 

w zakresie pielęgnacji skóry i paznokci zmie-
nionych chorobowo; 

–  organizowaniem i prowadzeniem gabinetu 
kosmetologicznego,

–  skutecznym i pełnym empatii komunikowa-
niem się z klientem, 

–  w zależności od kursów wybranych w trakcie 

studiów. 

Charakterystyka studiów:

Studia o profilu praktycznym 

Dyplom licencjata kosmetologii

• nauczanie – od teorii do praktyki (wykłady 
– ćwiczenia – ćwiczenia w warunkach symu-
lowanych – praktyki zawodowe: w zakresie 
kosmetologii pielęgnacyjnej, korekcyjnej, 
upiększającej i estetyki – egzamin dyplo-
mowy),

• warunki studiowania

– nowoczesne aule wykładowe i sale dydak-
tyczne,  

– pracownie specjalistyczne, 
– pracownie kształtowania umiejętności 

praktycznych: kosmetologiczna – pielę-
gnacji ciała i twarzy, kosmetologiczna 
– pielęgnacji dłoni, stóp i wizażu, kosme-
tologiczna – masażu, modelowania syl-
wetki – praktyki zawodowe w warunkach 
rzeczywistych; 

Studia I stopnia 
Stacjonarne

Studia popołudniowe dotyczą zajęć teo-
retycznych. Zajęcia praktyczne i praktyki 
zawodowe mogą odbywać się w ciągu 
całego dnia.

Wydział Nauk o Zdrowiu
KOSMETOLOGIA 
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• nowoczesne technologie w nauczaniu 
– symulacja niskiej, pośredniej i wysokiej 
wierności; klient symulowany; platforma 
Moodle; bazy bibliometryczne; IT w pra-
cowniach.

• możliwość dodatkowego rozwoju

– praca w studenckich kołach 
naukowych,  

– udział w konferencjach krajowych 
i zagranicznych,

– ukończenie dodatkowych kursów,
– działalność na rzecz promocji zdrowia 

i estetyki w środowisku lokalnym, 
– aktywność w promowaniu Wydziału 

i Uczelni.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

•  szeroka oferta zatrudnienia: gabinety 
kosmetyczne, ośrodki Spa, ośrodki re-
kreacji, gabinety odnowy biologicznej, 
gabinety stylizacji i wizażu, gabinety po-
dologiczne, firmy produkujące kosmetyki,

•  własna działalność gospodarcza,

•  praca z klientem,

•  możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach drugiego stopnia – w wybra-
nej uczelni polskiej,

•  rozwój zawodowy w ramach kształcenia 
podyplomowego: kursy, studia podyplo-
mowe,

•  rozwój naukowy – prowadzenie badań.

Paulina Maj, 
studentka III roku kosmetologii:

– Jedną z moich najważniejszych decyzji w życiu było 
podjęcie nauki na Mazowieckiej Uczelni Publicznej 
w Płocku. Obecnie jestem studentką III roku ko-
smetologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Uczelnia 
zapewnia zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej 
i praktycznej, dzięki wysoce wykwalifikowanej ka-
drze dydaktycznej. Zajęcia praktyczne na kierunku 
kosmetologia prowadzone są w dobrze wyposażo-
nych pracowniach kosmetologicznych, które po-
zwalają studentom zdobyć umiejętności praktyczne 
z różnych dziedzin kosmetologii. W trakcie nauki 
studenci zdobywają umiejętności z zakresu wizażu 
i charakteryzacji, m.in. wykonania makijażu oko-
licznościowego i nowoczesnego. Pozostałe pra-
cownie umożliwiają nam poznanie metod pie-
lęgnacyjnych dłoni i stóp, a także okolicy twarzy 
i ciała. Wśród poznawanych zabiegów znajdują 
się także różne formy masażu z zakresu odnowy biologicznej. Dodatkowo każdy 
ze studentów może poszerzać własne zainteresowania jako członek naukowego koła 
kosmetologicznego. W zakresie jego działalności możliwy jest udział w wielu olimpiadach 
i konferencjach, które stanowią miejsce poznania wybitnych ekspertów i zdobywanie nowych 
doświadczeń. Myślę, że studia na Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku to dobry start 
i pierwszy krok do przyszłej kariery zawodowej. Nie czekaj, dołącz do Nas już dziś!

„– Jedną z moic
odjęcie nauk

Płocku. Ob
metologii n
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Dla kogo?

Dla osób: 

•  otwartych na potrzeby i problemy kobiety 

w różnym wieku, zdrowej i chorej oraz nowo-

rodka w stanie zdrowia i choroby, 

•  zainteresowanych:

•  rozpoznawaniem ciąży, 
•  sprawowaniem opieki nad kobietą w ciąży fizjo-

logicznej i wykonywaniem badań niezbędnych 
do monitorowania jej przebiegu; 

•  samodzielnym prowadzeniem i przyjmowa-
niem porodu fizjologicznego; 

•  monitorowaniem płodu z wykorzystaniem 
aparatury medycznej,

•  diagnostyką stanów odbiegających od nor-
my u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu 
i połogu;

•  sprawowaniem opieki nad matką i nowo-
rodkiem, 

•  sprawowaniem opieki ginekologiczno-położ-
niczej nad kobietą; 

•  działalnością edukacyjno-zdrowotną;  
•  przeprowadzaniem badań diagnostycznych

w celu postawienia diagnozy; 
•  wystawianiem  recept na leki, środki spo-

żywcze specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego i wyroby medyczne, niezbędne 
do kontynuacji leczenia w ramach realizacji 
zleceń lekarskich; 

•  decydowaniem o rodzaju i zakresie świadczeń 
opiekuńczo-pielęgnacyjnych; 

•  samodzielnym udzielaniem świadczeń zapo-
biegawczych, diagnostycznych, leczniczych 
i rehabilitacyjnych; 

•  dokonywaniem analizy jakości opieki położni-
czo-neonatologicznej i ginekologicznej;

•  organizowaniem pracy własnej i podległego 
personelu oraz współpracą w zespołach opieki 
zdrowotnej. 

Studia I stopnia 
Stacjonarne 

Studia popołudniowe dotyczą zajęć 
teoretycznych. Zajęcia praktyczne 
i praktyki zawodowe mogą odby-
wać się w ciągu całego dnia.

Wydział Nauk o Zdrowiu
POŁOŻNICTWO
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Charakterystyka studiów:

Studia o profilu praktycznym

Dyplom licencjata położnictwa

•  nauczanie – od teorii do praktyki – wykła-
dy – konwersatoria – ćwiczenia – ćwiczenia 
w Monoprfilowym Centrum Symulacji Me-
dycznej (MCSM) – zajęcia praktyczne w MCSM 
– zajęcia praktyczne w szpitalach, poradniach, 
domach pomocy społecznej, zakładach opieki 
długoterminowej, szkołach itp. – praktyki zawo-
dowe – egzamin dyplomowy),

•  podmiotowe traktowanie studentów 

– student jako odbiorca, współtwórca, osoba 
oceniająca i partner w procesie kształcenia; 

•  warunki studiowania 
– nowoczesne aule wykładowe i sale 
– pracownie specjalistyczne (genetyczno-mi-

krobiologiczna chemiczna i biochemiczna 
anatomiczna, fizjologiczna), 

– pracownie kształtowania umiejętności prak-
tycznych zorganizowane na wzór sal szpitalnych 
i gabinetów zabiegowych wyposażone w no-
woczesny sprzęt, materiały, fantomy, trenażery 
i symulatory,

– Monoprfilowe Centrum Symulacji Medycz-
nych – MCSM – zajęcia praktyczne i praktyki 
w podmiotach leczniczych, domach pomo-
cy społecznej, szkołach, żłobkach.

•  nowoczesne technologie w nauczaniu 
– symulacja niskiej, pośredniej i wysokiej 

wierności; prebriefing; debriefing; pacjent 
symulowany, pacjent standaryzowany; 
platforma Moodle; bazy bibliometryczne; 
Międzynarodowa Klasyfikacja Diagnoz 
Pielęgniarskich ICNP; IT (technologie in-
formatyczne – e-zdrowie, e-dokumentacja 
medyczna, e-recepta) w pracowniach 
umiejętności, badania makro- i mikrosko-
powe. 

•  możliwość dodatkowego rozwoju 

– praca w studenckich kołach naukowych, 
– udział w konferencjach krajowych i zagra-

nicznych,
– odbywanie w uczelniach europejskich części 

kształcenia teoretycznego i/ lub praktycz-
nego,

– działalność na rzecz promocji zdrowia 
w środowisku lokalnym, aktywność w pro-
mowaniu Wydziału i Uczelni

Patrycja Barankiewicz  
studentka II roku położnictwa:

– Od zawsze lubiłam pracę z ludźmi. Wybranie kierunku 
położnictwo było najlepszą decyzją, jaką podjęłam. 
To cudowne uczucie, kiedy uczestniczy się w tak szczę-
śliwym momencie, jakim jest przyjście na świat dziecka. 
Pacjentka na sali staje się przyjaciółką, której z całego 
serca staram się pomóc. Moim zdaniem to najlepszy 
zawód dla kobiety. Mazowiecka Uczelnia Publiczna 
w Płocku, dzięki bardzo nowoczesnemu wyposażeniu 
i profesjonalnej kadrze dydaktycznej, wspaniale kształci 
i przygotowuje do pracy z pacjentem. Zajęcia są mery-
toryczne, przekazywana wiedza na wysokim poziomie, 
a ćwiczenia uczą umiejętności praktycznych. Gdybym 
ponownie miała wybierać, znowu postawiłabym na 
studia na kierunku położnictwo.

„– Od zawsze l
położnictwo 

cudowne u
liwym mome

Pacjentka
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PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

•  dyplom uznany w całej Unii Europejskiej,

•  szeroka oferta zatrudnienia: oddziały szpitalne; poradnie podstawowej opieki zdro-
wotnej; poradnie specjalistyczne; żłobki; domy pomocy społecznej; samorząd zawodowy 
pielęgniarek i położnych; instytucje nadzorujące, finansujące i kontrolujące realizację 
świadczeń zdrowotnych itd.,

•  własna działalność gospodarcza:  indywidualna lub grupowa praktyka położnicza

•  praca z pacjentem: kobieta i jej rodzina (rodząca, położnica, noworodek, pacjentka chora 
ginekologicznie); w różnym okresie rozwoju prokreacyjnego (dojrzewania, prokreacyjnym, 
menopauzalnym, pomenopauzalnym); w różnym stanie zdrowie (zdrowy, zagrożony 
chorobą, chory); różnego pochodzenia; o różnym poziomie intelektualnym; w różnym 
miejscu zamieszkania; o różnym poziomie wykształcenie, różnej narodowości ze specy-
ficznymi odrębnościami kulturowymi itp.,

•  możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia:
w wybranej uczelni polskiej lub w in. państwie UE,

•  rozwój zawodowy w ramach kształcenia podyplomowego: 
specjalizacje, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne, studia podyplomowe,

•  rozwój naukowy: prowadzenie badań.
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rekrutacjA krok po kroku

Sprawdź ofertę dydaktyczną 
i wybierz kierunek studiów.

Następnie zapoznaj się 
z dostępnymi specjalnościa-

mi kształcenia w ramach 
poszczególnych kierunków.

Zgłoś się do Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki 
po druk skierowania na badania lekarskie kandydata 

do Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki

Płock, Plac Dąbrowskiego 2, pokój B 113 (I piętro)

Badania (po wcześniejszej rejestracji) wykonywane są 
w MWOMP Płock, ul. Kolegialna 17

Rejestracja telefoniczna: tel. kom. 601 202 129 
w godzinach od 725 do 1500

Rejestracja osobista w pok. 110 piętro I

Zarejestruj się na stronie internetowej 

w terminie do 13 lipca 2020 r.

Przygotuj do zamieszczenia swoją aktualną fotografię 
w wersji cyfrowej (zgodną z wymogami stosowanymi 

przy wydawaniu dowodów osobistych). 
System poprowadzi Cię krok po kroku. Po dokonaniu 

rejestracji wydrukuj odpowiedni formularz.

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej 

w wysokości 85 zł 
na indywidualne konto ban-

kowe wygenerowane przez 

system IRK

Przygotuj wymagane dokumenty 

(wykaz zamieszczony na stronie obok) i przynieś je 
do Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki 

(Plac Dąbrowskiego 2, pokój B 113) do 14 lipca 2020 r. 
w papierowej teczce, opisanej wg wzoru:

– imię i nazwisko
– kierunek

– tryb studiów: stacjonarne
– stopień studiów: pierwszego stopnia/ 

drugiego stopnia/jednolite studia magisterskie

Informacje dotyczące 

Twojego statusu na kolejnych eta-
pach postępowania rekrutacyjnego 
otrzymasz za pomocą indywidual-

nego konta w systemie Internetowej 
Rekrutacji Kandydatów IRK.

2

4

5 6

3

1

15 czerwca – 14 lipca 2020 r.
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Na studia I stopnia/
jednolite studia magisterskie

•  ankieta osobowa (formularz należy wydrukować 
po dokonaniu rejestracji internetowej),

•  kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
•  oryginał zaświadczenia wydanego przez główny 

komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu 
(dotyczy kandydatów, którzy w postępowaniu kwa-
lifikacyjnym będą korzystać z uprawnień laureatów 
i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych),

•  oryginał dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej 
w wysokości 85 zł,

•  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
do studiowania,

•  oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość 
kandydata na studia (do wglądu),

•  1 fotografia o wymiarach 35 x 45 zgodna z wyma-
ganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów 
osobistych,

•  zaświadczenie od specjalisty logopedy o braku 
przeciwwskazań do studiowania (dotyczy kan-
dydatów na kierunek pedagogika specjalna: 
logopedia – specjalność nauczycielska),

•  pełnomocnictwo – w przypadku gdy dokumen-
ty kandydata składane są przez osobę trzecią 
na druku pełnomocnictwa.  

Na studia II stopnia 

•  ankieta osobowa (formularz należy wy-
drukować po dokonaniu rejestracji inter-
netowej),

•  kopia dyplomu ukończenia studiów 
(oryginał do wglądu),

•  kopia suplementu do dyplomu (oryginał 
do wglądu) – dotyczy absolwentów, którzy 
ukończyli studia w latach w których był on 
wydawany,

•  zaświadczenie z ukończonej Uczelni, z wy-
liczoną średnią z toku studiów (do dwóch 
miejsc po przecinku),

•  oryginał dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej 
w wysokości 85 zł,

•  zaświadczenie lekarskie o braku przeciw-
wskazań do studiowania,

•  oryginał dokumentu potwierdzającego 
tożsamość kandydata na studia (do wglądu),

•  1 fotografia o wymiarach 35 x 45 zgodna 
z wymaganiami stosowanymi przy wydawa-
niu dowodów osobistych,

•  pełnomocnictwo – w przypadku gdy doku-
menty kandydata składane są przez osobę 
trzecią na druku pełnomocnictwa.

WYKAZ DOKUMENTÓW

Uwaga!

Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia 
na kierunku innym niż pedagogika/ekonomia/filologia/
bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną, 

mogą być zobowiązani do uzupełnienia 
różnic programowych 

z zakresu studiów pierwszego stopnia 
w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziału. 

Przedmioty/moduły do uzupełnienia zostaną określone 
indywidualnie po rozpoczęciu studiów.

!Kand
na ki
bezp

w
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Przyjmowanie kandydatów na I rok studiów następuje 
na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, którego za-
sadniczym elementem jest:

• wynik egzaminu maturalnego,
• wynik egzaminu dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są liczone w skali 
punktowej (0-100). 

W przypadku egzaminu maturalnego wynik procentowy 
pomnożony przez mnożnik (wagę) przedmiotu daje wynik 
w punktach rekrutacyjnych. 

O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów.

kryteria naboru
Studia pierwszego stopnia

P
n
sa

• 
• 

W
p

W
p
w

O

Zasady przeliczania oceny ze świadectwa dojrzałości „starej matury” 
oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej na punkty rekrutacyjne:

Ocena (skala 1-6) na świadectwie Punkty za ocenę

dopuszczająca (2) 30

dostateczna (3) 50

dobra (4) 70

bardzo dobra (5) 90

celująca (6) 100
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Zasady i tryb przyjęć na I rok studiów pierwszego stopnia

w roku akademickim 2020/2021

Kierunek
studiów

Specjalność 
kształcenia

Egzamin dojrzałości
(świadectwo dojrzałości 
lub świadectwo ukoń-
czenia szkoły średniej)

Egzamin maturalny

Przedmiot 

kierunkowy 

(brany pod uwagę 

przy rekrutacji 

na studia)

Warunki przyjęcia

Z
a

rzą
d

za
n

ie

Zarządzanie 

w biznesie

– ocena z jednego 
z przedmiotów do 
wyboru (geografia, 
matematyka, chemia, 
fizyka, wiedza o społe-
czeństwie) na świadec-
twie dojrzałości – 0,6

– ocena z języka obce-
go na świadectwie doj-
rzałości lub ukończenia 
szkoły średniej – 0,4

Geografia lub mate-

matyka lub chemia 

lub fizyka lub wiedza 

o społeczeństwie 

oraz język obcy 

– poziom podstawo-

wy lub rozszerzony

Suma wyników 

przedmiotów kie-

runkowych, którym 

nadaje się następu-

jącą wagę: Geografia 

lub matematyka lub 

chemia lub fizyka lub 

wiedza o społeczeń-

stwie – 0,6

Język obcy – 0,4

E
k

o
n

o
m

ia

Finanse 

i rachunko-

wość przed-

siębiorstw

– ocena z jednego 

z przedmiotów do 

wyboru (geografia, 

matematyka, chemia, 

fizyka, wiedza o społe-

czeństwie) na świadec-

twie dojrzałości – 0,6

– ocena z języka obce-

go na świadectwie doj-

rzałości lub ukończenia 

szkoły średniej – 0,4

Geografia lub mate-

matyka lub chemia 

lub fizyka lub wiedza 

o społeczeństwie 

oraz język obcy – 

poziom podstawowy 

lub rozszerzony

Suma wyników 

przedmiotów kie-

runkowych, którym 

nadaje się następu-

jącą wagę: Geografia 

lub matematyka lub 

chemia lub fizyka lub 

wiedza o społeczeń-

stwie – 0,6

Język obcy – 0,4

Logistyka 

w działalno-

ści gospo-

darczej

– ocena z jednego 

z przedmiotów do 

wyboru (geografia, 

matematyka, chemia, 

fizyka, wiedza o społe-

czeństwie) na świadec-

twie dojrzałości – 0,6

– ocena z języka obce-

go na świadectwie doj-

rzałości lub ukończenia 

szkoły średniej – 0,4

Geografia lub mate-

matyka lub chemia 

lub fizyka lub wiedza 

o społeczeństwie 

oraz język obcy – 

poziom podstawowy 

lub rozszerzony

Suma wyników 

przedmiotów kie-

runkowych, którym 

nadaje się następu-

jącą wagę: Geografia 

lub matematyka lub 

chemia lub fizyka lub 

wiedza o społeczeń-

stwie – 0,6

Język obcy – 0,4



www.MAZOWIECKA.eDu.PL44

E
k

o
n

o
m

ia

Informatyka 

w biznesie

–  ocena z jednego 

z przedmiotów do 

wyboru (geografia, 

matematyka, chemia, 

fizyka, wiedza o społe-

czeństwie) na świadec-

twie dojrzałości – 0,6

– ocena z języka obce-

go na świadectwie doj-

rzałości lub ukończenia 

szkoły średniej – 0,4

Geografia lub mate-

matyka lub chemia 

lub fizyka lub wiedza 

o społeczeństwie 

oraz język obcy – 

poziom podstawowy 

lub rozszerzony

Suma wyników 

przedmiotów kie-

runkowych, którym 

nadaje się następu-

jącą wagę: Geografia 

lub matematyka lub 

chemia lub fizyka lub 

wiedza o społeczeń-

stwie – 0,6

Język obcy – 0,4

Ekonomika 

handlu 

i usług

– ocena z jednego 

z przedmiotów do 

wyboru (geografia, 

matematyka, chemia, 

fizyka, wiedza o społe-

czeństwie) na świadec-

twie dojrzałości – 0,6

– ocena z języka obce-

go na świadectwie doj-

rzałości lub ukończenia 

szkoły średniej – 0,4

Geografia lub mate-

matyka lub chemia 

lub fizyka lub wiedza 

o społeczeństwie 

oraz język obcy – 

poziom podstawowy 

lub rozszerzony

Suma wyników 

przedmiotów kie-

runkowych, którym 

nadaje się następu-

jącą wagę: Geografia 

lub matematyka lub 

chemia lub fizyka lub 

wiedza o społeczeń-

stwie – 0,6

Język obcy – 0,4

Finanse 

publiczne 

i admini-

stracja

– ocena z jednego 

z przedmiotów do 

wyboru (geografia, 

matematyka, chemia, 

fizyka, wiedza o społe-

czeństwie) na świadec-

twie dojrzałości – 0,6

– ocena z języka obce-

go na świadectwie doj-

rzałości lub ukończenia 

szkoły średniej – 0,4

Geografia lub mate-

matyka lub chemia 

lub fizyka lub wiedza 

o społeczeństwie 

oraz język obcy – 

poziom podstawowy 

lub rozszerzony

Suma wyników 

przedmiotów kie-

runkowych, którym 

nadaje się następu-

jącą wagę: Geografia 

lub matematyka lub 

chemia lub fizyka lub 

wiedza o społeczeń-

stwie – 0,6

Język obcy – 0,4
F

in
a

n
se

 z e
le

m
e

n
ta

m
i m

a
te

m
a

ty
k

i

Rachun-

kowość 

i finanse

– ocena z jednego 

z przedmiotów do 

wyboru (geografia, 

matematyka, chemia, 

fizyka, wiedza o społe-

czeństwie) na świadec-

twie dojrzałości – 0,6

– ocena z języka obce-

go na świadectwie doj-

rzałości lub ukończenia 

szkoły średniej – 0,4

Geografia lub mate-

matyka lub chemia 

lub fizyka lub wiedza 

o społeczeństwie 

oraz język obcy – 

poziom podstawowy 

lub rozszerzony

Suma wyników 

przedmiotów kie-

runkowych, którym 

nadaje się następu-

jącą wagę: Geografia 

lub matematyka lub 

chemia lub fizyka lub 

wiedza o społeczeń-

stwie – 0,6

Język obcy – 0,4Administracja 

i finanse
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B
e

zp
ie

cze
ń

stw
o

 w
e

w
n

ę
trzn

e

– ocena z języka obce-

go na świadectwie doj-

rzałości lub ukończenia 

szkoły średniej – 0,3

– ocena z języka pol-

skiego na świadectwie 

dojrzałości – 0,3

– ocena z przedmiotu 

do wyboru (biologia, 

chemia, fizyka, filozofia, 

geografia, historia, 

historia muzyki, historia 

sztuki, matematyka, 

wiedza o społeczeń-

stwie,) na świadectwie 

dojrzałości – 0,4

Język obcy – poziom 

podstawowy 

lub rozszerzony;

Język polski, przed-

miot do wyboru (bio-

logia, chemia, fizyka, 

filozofia, geografia, 

historia, historia mu-

zyki, historia sztuki, 

matematyka, wiedza 

o społeczeństwie) – 

poziom podstawowy 

lub rozszerzony

Suma wyników 

przedmiotów kie-

runkowych, którym 

nadaje się następują-

cą wagę:

Język obcy – 0,3

Język polski – 0,3

Przedmiot do wyboru 

– 0,4

A
d

m
in

istra
cja

 *

– ocena z języka obce-

go na świadectwie doj-

rzałości lub ukończenia 

szkoły średniej – 0,3

– ocena z języka pol-

skiego na świadectwie 

dojrzałości – 0,3

– ocena z przedmiotu 

do wyboru (biologia, 

chemia, fizyka, filozofia, 

geografia, historia, 

historia muzyki, historia 

sztuki, matematyka, 

wiedza o społeczeń-

stwie,) na świadectwie 

dojrzałości – 0,4

Język obcy – poziom 

podstawowy lub 

rozszerzony;

Język polski, przed-

miot do wyboru (bio-

logia, chemia, fizyka, 

filozofia, geografia, 

historia, historia mu-

zyki, historia sztuki, 

matematyka, wiedza 

o społeczeństwie) – 

poziom podstawowy 

lub rozszerzony

Suma wyników 

przedmiotów kie-

runkowych, którym 

nadaje się następują-

cą wagę:

Język obcy – 0,3

Język polski – 0,3

Przedmiot do wyboru 

– 0,4

N
o

w
e

 M
e

d
ia

– ocena z języka obce-

go na świadectwie doj-

rzałości lub ukończenia 

szkoły średniej – 0,3

– ocena z języka pol-

skiego na świadectwie 

dojrzałości – 0,5

– ocena z przedmiotu 

do wyboru (biologia, 

chemia, fizyka, filozofia, 

geografia, historia, 

historia muzyki, historia 

sztuki, matematyka, 

wiedza o społeczeń-

stwie) na świadectwie 

dojrzałości – 0,2

Język obcy – poziom 

podstawowy 

lub rozszerzony;

Język  polski, przed-

miot do wyboru (bio-

logia, chemia, fizyka, 

filozofia, geografia, 

historia, historia mu-

zyki, historia sztuki, 

matematyka, wiedza 

o społeczeństwie) – 

poziom podstawowy 

lub rozszerzony

Suma wyników 

przedmiotów kie-

runkowych, którym 

nadaje się następują-

cą wagę:

Język obcy – 0,3

Język polski – 0,5

Przedmiot do wyboru 

– 0,2

*  po otrzymaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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F
ilo

lo
g

ia

Filologia 

angielska

– ocena z języka 

angielskiego na 

świadectwie dojrzałości 

lub ukończenia szkoły 

średniej – 0,7

– ocena z języka pol-

skiego na świadectwie 

dojrzałości – 0,3

Język angielski oraz 

język polski – poziom 

podstawowy lub 

rozszerzony

Suma wyników 

z przedmiotów kie-

runkowych, którym 

nadaje się następują-

cą wagę:

Język angielski – 0,7

Język polski – 0,3

Język 

angielski 

w turystyce 

i biznesie

– ocena z języka 

angielskiego na 

świadectwie dojrzałości 

lub ukończenia szkoły 

średniej– 0,7

– ocena z j. polskiego  

na świadectwie dojrza-

łości– 0,3

Język angielski 

oraz język polski – 

poziom podstawowy 

lub rozszerzony

Suma wyników 

z przedmiotów kie-

runkowych, którym 

nadaje się następują-

cą wagę:

Język angielski – 0,7

Język polski – 0,3

In
fo

rm
a

ty
k

a

Programo-

wanie 

i bazy danych

– ocena z matematyki 

lub informatyki 

lub fizyki lub chemii

na świadectwie dojrza-

łości – 0,7

– ocena z języka obce-

go na świadectwie doj-

rzałości lub ukończenia 

szkoły średniej – 0,3

Matematyka, infor-

matyka, fizyka i che-

mia oraz język obcy – 

poziom podstawowy 

lub rozszerzony

Suma wyników 

przedmiotów kie-

runkowych, którym 

nadaje się następują-

cą wagę:

-matematyka lub 

informatyka lub fizyka 

lub chemia – 0,7

– język obcy – 0,3

Sieci kom-

puterowe 

i sieciowe 

systemy 

operacyjne

– ocena z matematyki 

lub informatyki 

lub fizyki lub chemii

na świadectwie dojrza-

łości – 0,7

– ocena z języka obce-

go na świadectwie doj-

rzałości lub ukończenia 

szkoły średniej – 0,3

Matematyka, infor-

matyka, fizyka i che-

mia oraz język obcy – 

poziom podstawowy 

lub rozszerzony

Suma wyników 

przedmiotów kie-

runkowych, którym 

nadaje się następują-

cą wagę:

– matematyka lub 

informatyka lub fizyka 

lub chemia – 0,7

– język obcy – 0,3

Analiza 

danych

– ocena z matematyki 

lub informatyki 

lub fizyki lub chemii

na świadectwie dojrza-

łości – 0,7

– ocena z języka obce-

go na świadectwie doj-

rzałości lub ukończenia 

szkoły średniej – 0,3

Matematyka, infor-

matyka, fizyka i che-

mia oraz język obcy – 

poziom podstawowy 

lub rozszerzony

Suma wyników 

przedmiotów kie-

runkowych, którym 

nadaje się następują-

cą wagę:

– matematyka lub 

informatyka lub fizyka 

lub chemia – 0,7

– język obcy – 0,3
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In
fo

rm
a

ty
k

a

Grafika 

komputero-

wa i projek-

towanie gier

– ocena z matematyki 

lub informatyki lub 

fizyki lub chemii

na świadectwie dojrza-

łości – 0,7

– ocena z języka obce-

go na świadectwie doj-

rzałości lub ukończenia 

szkoły średniej – 0,3

Matematyka, infor-

matyka, fizyka i che-

mia oraz język obcy – 

poziom podstawowy 

lub rozszerzony

Suma wyników 

przedmiotów kie-

runkowych, którym 

nadaje się następują-

cą wagę:

– matematyka lub 

informatyka lub fizyka 

lub chemia – 0,7

– język obcy – 0,3

P
ra

ca
 so

cja
ln

a

– ocena z języka obce-

go na świadectwie doj-

rzałości lub ukończenia 

szkoły średniej – 0,3

– ocena z języka pol-

skiego na świadectwie 

dojrzałości – 0,3

– ocena z przedmiotu 

do wyboru (biologia, 

chemia, fizyka, filozofia, 

geografia, historia, 

historia muzyki, historia 

sztuki, matematyka, 

wiedza o społeczeń-

stwie) na świadectwie 

dojrzałości – 0,4

Język obcy – 

poziom podstawowy 

lub rozszerzony;

Język polski, przed-

miot do wyboru (bio-

logia, chemia, fizyka, 

filozofia, geografia, 

historia, historia mu-

zyki, historia sztuki, 

matematyka, wiedza 

o społeczeństwie) – 

poziom podstawowy 

lub rozszerzony

Suma wyników 

przedmiotów kie-

runkowych, którym 

nadaje się następują-

cą wagę:

– Język obcy – 0,3

– Język polski – 0,3

– Przedmiot 

do wyboru – 0,4

P
ie

lę
g

n
ia

rstw
o

– ocena z biologii lub 

chemii lub fizyki  lub 

geografii lub historii lub 

matematyki lub wiedzy 

o społeczeństwie na 

świadectwie dojrzało-

ści – 0,5

– ocena z języka obce-

go na świadectwie doj-

rzałości lub ukończenia 

szkoły średniej – 0,2

-ocena z języka pol-

skiego na świadectwie 

dojrzałości  – 0,3

W przypadku braku na 

świadectwie dojrzałości 

trzeciego przedmiotu 

kandydat wskazuje 

wybrany przez siebie 

przedmiot i ocenę ze 

świadectwa ukończenia 

szkoły średniej

– biologia lub chemia 

lub fizyka lub geo-

grafia lub historia lub 

matematyka lub wie-

dza o społeczeństwie 

– poziom podstawo-

wy lub rozszerzony; 

– język obcy – po-

ziom podstawowy 

lub rozszerzony

– język polski- po-

ziom podstawowy 

lub rozszerzony

Suma wyników 

z przedmiotów kie-

runkowych, którym 

nadaje się następują-

cą wagę:

– biologia lub 

chemia lub fizyka lub 

geografia lub historia 

lub matematyka lub 

wiedza o społeczeń-

stwie – 0,5

– Język obcy – 0,2

– Język polski – 0,3

W przypadku braku 

na świadectwie 

dojrzałości trze-

ciego przedmiotu 

kandydat wskazuje 

wybrany przez siebie 

przedmiot i ocenę ze 

świadectwa ukończe-

nia szkoły średniej
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K
o

sm
e

to
lo

g
ia

– ocena z matematyki 

lub biologii lub fizyki 

lub chemii lub geografii 

lub historii lub wiedzy 

o społeczeństwie na 

świadectwie dojrzało-

ści – 0,5

– ocena z języka pol-

skiego na świadectwie 

dojrzałości – 0,3

– ocena z języka obce-

go  na świadectwie doj-

rzałości lub ukończenia 

szkoły średniej – 0,2

W przypadku braku na 

świadectwie dojrzałości 

trzeciego przedmiotu 

kandydat wskazuje 

wybrany przez siebie 

przedmiot i ocenę ze 

świadectwa ukończenia 

szkoły średniej

– matematyka lub 

biologia lub fizyka 

lub chemia lub geo-

grafia lub historia 

lub wiedza o społe-

czeństwie - poziom 

podstawowy lub 

rozszerzony

– język polski – 

poziom podstawowy 

lub rozszerzony

– język obcy – po-

ziom podstawowy 

lub rozszerzony

Suma wyników 

z przedmiotów kie-

runkowych, którym 

nadaje się następują-

cą wagę:

matematyka lub 

biologia lub fizyka lub 

chemia lub geografia 

lub historia lub wie-

dza o społeczeństwie 

– 0,5

Język polski – 0,3

Język obcy – 0,2

W przypadku braku 

na świadectwie 

dojrzałości trzeciego 

przedmiotu kandydat 

wskazuje wybrany 

przez siebie przed-

miot i ocenę 

ze świadectwa ukoń-

czenia szkoły średniej

P
o

ło
żn

ictw
o

– ocena z biologii lub 

chemii lub fizyki lub 

geografii lub historii lub 

matematyki lub wiedzy 

o społeczeństwie na 

świadectwie dojrzało-

ści – 0,5

– ocena z języka obce-

go na świadectwie doj-

rzałości lub ukończenia 

szkoły średniej – 0,2

– ocena z języka pol-

skiego  na świadectwie 

dojrzałości – 0,3

W przypadku braku na 

świadectwie dojrzałości 

trzeciego przedmiotu 

kandydat wskazuje 

wybrany przez siebie 

przedmiot i ocenę ze 

świadectwa ukończenia 

szkoły średniej

– biologia lub chemia 

lub fizyka lub geo-

grafia lub historia lub 

matematyka lub wie-

dza o społeczeństwie 

– poziom podstawo-

wy lub rozszerzony

– język obcy – po-

ziom podstawowy 

lub rozszerzony

– język polski – 

poziom podstawowy 

lub rozszerzony

Suma wyników 

z przedmiotów 

kierunkowych którym 

nadaje się następują-

cą wagę:

biologia lub che-

mia lub fizyka lub 

geografia lub historia 

lub matematyka lub 

wiedza o społeczeń-

stwie – 0,5

język obcy – 0,2

język polski – 0,3

W przypadku braku 

na świadectwie 

dojrzałości trze-

ciego przedmiotu 

kandydat wskazuje 

wybrany przez siebie 

przedmiot i ocenę ze 

świadectwa ukończe-

nia szkoły średniej
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Przyjmowanie kandydatów na I rok studiów następuje na pod-
stawie postępowania kwalifikacyjnego, którego zasadniczym 
elementem jest:

• wynik egzaminu maturalnego,
• wynik egzaminu dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są liczone w skali 
punktowej (0-100). W przypadku egzaminu maturalnego 
wynik procentowy pomnożony przez mnożnik (wagę) 
przedmiotu daje wynik w punktach rekrutacyjnych. 

O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów.

kryteria naboru
Jednolite studia magisterskie

Zasady i tryb przyjęć na I rok studiów jednolitych magisterskich 

w roku akademickim 2020/2021

Kierunek

studiów

Specjalność 

kształcenia

Egzamin dojrzałości

(świadectwo dojrzałości 

lub świadectwo ukoń-

czenia szkoły średniej)

Egzamin maturalny

Przedmiot 

kierunkowy 

(brany pod uwagę 

przy rekrutacji 

na studia)

Warunki przyjęcia

P
e

d
a

g
o

g
ik

a
 p

rze
d

szk
o

ln
a

 

i w
cze

sn
o

szk
o

ln
a

– ocena z języka obce-

go na świadectwie doj-

rzałości lub ukończenia 

szkoły średniej – 0,3

– ocena z języka pol-

skiego na świadectwie 

dojrzałości – 0,5

– ocena z przedmiotu 

do wyboru (biologia, 

chemia, fizyka, filozofia, 

geografia, historia, 

historia muzyki, historia 

sztuki, matematyka, 

wiedza o społeczeń-

stwie) na świadectwie 

dojrzałości  – 0,2

język obcy, język 

polski, przedmiot 

do wyboru (biolo-

gia, chemia, fizyka, 

filozofia, geografia, 

historia, historia mu-

zyki, historia sztuki, 

matematyka, wiedza 

o społeczeństwie) – 

poziom podstawowy 

lub rozszerzony

Suma wyników 

przedmiotów kie-

runkowych, którym 

nadaje się następują-

cą wagę: 

– język polski – 0,5

język obcy – 0,3

– przedmiot 

do wyboru – 0,2
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P
e

d
a

g
o

g
ik

a
 sp

e
cja

ln
a

Edukacja 
i terapia osób 
ze spektrum 
autyzmu 
– specjalność 
nauczycielska

– ocena z języka obce-
go na świadectwie doj-
rzałości lub ukończenia 
szkoły średniej – 0,3

– ocena z języka pol-
skiego na świadectwie 
dojrzałości – 0,5

– ocena z przedmiotu 
do wyboru (biologia, 
chemia, fizyka, filozofia, 
geografia, historia, 
historia muzyki, historia 
sztuki, matematyka, 
wiedza o społeczeń-
stwie) na świadectwie 
dojrzałości – 0,2

język obcy, język 
polski, przedmiot 
do wyboru (biolo-
gia, chemia, fizyka, 
filozofia, geografia, 
historia, historia mu-
zyki, historia sztuki, 
matematyka, wiedza 
o społeczeństwie) 

– poziom podstawo-
wy lub rozszerzony

Suma wyników 
przedmiotów kie-
runkowych, którym 
nadaje się następują-
cą wagę: 

– język polski – 0,5

– język obcy – 0,3

– przedmiot 
do wyboru – 0,2

Logopedia 
– specjalność 
nauczycielska

Pedagogika 
resocjalizacyjna 
– specjalność 
nauczycielska

kryteria naboru
Studia drugiego stopnia

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom 
ukończenia studiów. Podstawą zakwalifikowania na studia jest średnia ocen uzyskana 
podczas odbytych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych stu-
diów magisterskich (wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz ocena 
na dyplomie przeliczona na punkty rekrutacyjne). O przyjęciu na pierwszy rok studiów 
decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej. 

Podstawą zakwalifikowania na studia na kierunek pielęgniarstwo 
jest średnia ocen uzyskana podczas odbytych studiów pierwszego 
stopnia na kierunku pielęgniarstwo, wyliczona z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku oraz ocena na dyplomie przeliczona 
na punkty rekrutacyjne.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia 
na kierunek pedagogika, ekonomia, filologia, bezpieczeństwo 
wewnętrzne z administracją publiczną otrzymuje dodatkowo dwa 
punkty w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia na 
tym samym kierunku, na który się ubiega lub kierunku pokrewnym.

W przypadku, gdy kandydat na studia drugiego stopnia ukończył 
studia na innym kierunku, pokrewnym lub innej specjalności niż 
ta, na którą się ubiega, może być zobowiązany do uzupełnienia 
różnic programowych z zakresu studiów pierwszego stopnia 
w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziału (nie dotyczy kie-
runku pielęgniarstwo). 

50
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Zasady i tryb przyjęć na I rok studiów drugiego stopnia 

w roku akademickim 2020/2021

Kieru-

nek

stu-

diów

Specjalność 

kształcenia

Ocena na dyplomie 

przeliczona na punkty 

rekrutacyjne

Średnia z całego 

toku studiów 

przeliczona 

na punkty 

rekrutacyjne

Ukończone kierunki 

i specjalności

P
e

d
a

g
o

g
ik

a

Edukacja 

wczesnosz-

kolna   

i wychowanie 

przedszkolne

Dostateczna – 5 pkt

Dostateczna plus – 6 pkt

Dobra – 7 pkt

Dobra plus – 8 pkt

Bardzo dobra – 10 pkt

Do 3,0        – 1 pkt

3,1 – 3,49   – 3 pkt

3,5 – 3,74   – 5 pkt

3,75 – 3,99 – 6 pkt

4,0 – 4,24   – 7 pkt

4,25 – 4,49 – 8 pkt

4,5 – 4,69   – 9 pkt

4,7 – 5,0  – 10 pkt

kierunki i specjalności 

z zakresu nauk 

humanistycznych 

i społecznych 

Resocjalizacja 
społecznie 
nieprzystoso-
wanych

Dostateczna – 5 pkt
Dostateczna plus – 6 pkt
Dobra – 7 pkt
Dobra plus – 8 pkt
Bardzo dobra – 10 pkt

Do 3,0 – 1 pkt
3,1 – 3,49    – 3 pkt
3,5 – 3,74    – 5 pkt
3,75 – 3,99  – 6 pkt
4,0 – 4,24    – 7 pkt
4,25 – 4,49  – 8 pkt
4,5 – 4,69    – 9 pkt
4,7 – 5,0    – 10 pkt

kierunki i specjalności 
z zakresu nauk 
humanistycznych 
i społecznych

E
k

o
n

o
m

ia

Finanse 
i rachunko-
wość przed-
siębiorstw

Dostateczna – 5 pkt
Dostateczna plus – 6 pkt
Dobra – 7 pkt
Dobra plus – 8 pkt
Bardzo dobra – 10 pkt

Do 3,0 – 1 pkt
3,1 – 3,49    – 3 pkt
3,5 – 3,74    – 5 pkt
3,75 – 3,99  – 6 pkt
4,0 – 4,24    – 7 pkt
4,25 – 4,49  – 8 pkt
4,5 – 4,69    – 9 pkt
4,7 – 5,0    – 10 pkt

Dyplom studiów pierw-
szego stopnia, drugiego 
stopnia lub jednolitych 
studiów magisterskich na 
kierunku Ekonomia, Finanse, 
Zarządzanie, Rachunkowość, 
Finanse i rachunkowość 
lub inny, a także pokrewny. 
Zaliczenie różnic progra-
mowych zgodnie z decyzją 
Dziekana WNEI.

Finanse 
publiczne 
i admini-
stracja

Dostateczna – 5 pkt
Dostateczna plus – 6 pkt
Dobra – 7 pkt
Dobra plus – 8 pkt
Bardzo dobra – 10 pkt

Do 3,0 – 1 pkt
3,1 – 3,49    – 3 pkt
3,5 – 3,74    – 5 pkt
3,75 – 3,99  – 6 pkt
4,0 – 4,24    – 7 pkt
4,25 – 4,49  – 8 pkt
4,5 – 4,69    – 9 pkt
4,7 – 5,0    – 10 pkt

Dyplom studiów pierw-
szego stopnia, drugiego 
stopnia lub jednolitych 
studiów magisterskich na 
kierunku Ekonomia, Finanse, 
Zarządzanie, Rachunkowość, 
Finanse i rachunkowość 
lub inny, a także pokrewny. 
Zaliczenie różnic progra-
mowych zgodnie z decyzją 
Dziekana WNEI.
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E
k

o
n

o
m

ia

Logistyka 
w działalno-
ści gospodar-
czej

Dostateczna – 5 pkt
Dostateczna plus – 6 pkt
Dobra – 7 pkt
Dobra plus – 8 pkt
Bardzo dobra – 10 pkt

Do 3,0 – 1 pkt
3,1 – 3,49    – 3 pkt
3,5 – 3,74    – 5 pkt
3,75 – 3,99  – 6 pkt
4,0 – 4,24    – 7 pkt
4,25 – 4,49  – 8 pkt
4,5 – 4,69    – 9 pkt
4,7 – 5,0    – 10 pkt

Dyplom studiów pierw-
szego stopnia, drugiego 
stopnia lub jednolitych 
studiów magisterskich na 
kierunku Ekonomia, Finanse, 
Zarządzanie, Rachunkowość, 
Finanse i rachunkowość 
lub inny, a także pokrewny. 
Zaliczenie różnic progra-
mowych zgodnie z decyzją 
Dziekana WNEI.

F
ilo

lo
g

ia

Filologia 
angielska

Dostateczna – 5 pkt
Dostateczna plus – 6 pkt
Dobra – 7 pkt
Dobra plus – 8 pkt
Bardzo dobra – 10 pkt

Do 3,0        – 1 pkt
3,1 – 3,49   – 3 pkt
3,5 – 3,74   – 5 pkt
3,75 – 3,99 – 6 pkt
4,0 – 4,24   – 7 pkt
4,25 – 4,49 – 8 pkt
4,5 – 4,69   – 9 pkt
4,7 – 5,0  – 10 pkt

– studia pierwszego stopnia 
na kierunku filologia, spe-
cjalność Filologia angielska;
– studia pierwszego stopnia 
na kierunku filologia angiel-
ska w zakresie nauczania 
języka angielskiego dla 
uzyskania kwalifikacji 
nauczycielskich ;
– studia na innym kierunku 
wraz z certyfikatem języ-
kowym potwierdzającym 
znajomość języka ang. 
na poz. C1*.

Język 
angielski 
z językiem 
niemieckim 
w biznesie 
i turystyce

Dostateczna – 5 pkt
Dostateczna plus – 6 pkt
Dobra – 7 pkt
Dobra plus – 8 pkt
Bardzo dobra – 10 pkt

Do 3,0        – 1 pkt
3,1 – 3,49   – 3 pkt
3,5 – 3,74   – 5 pkt
3,75 – 3,99 – 6 pkt
4,0 – 4,24   – 7 pkt
4,25 – 4,49 – 8 pkt
4,5 – 4,69   – 9 pkt
4,7 – 5,0  – 10 pkt

– studia pierwszego stopnia 
na kierunku filologia, spe-
cjalność Filologia angielska;
– studia pierwszego stopnia 
na kierunku filologia angiel-
ska w zakresie nauczania 
języka angielskiego dla 
uzyskania kwalifikacji 
nauczycielskich;
– studia na innym kierunku 
wraz z certyfikatem języko-
wym potwierdzającym zna-
jomość języka angielskiego 
na poziomie C1;  poziom 
wstępnej znajomości języka 
niemieckiego określa się wg 
ESOKJ jako B1 (nie wymaga 
się potwierdzenia poziomu 
certyfikatem).

* Uznawane certyfikaty poświadczające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1

    • CAE – Certificate in Advanced English (C1)

    • CPE – Certificate of Proficiency in English (C2)

    • FCE – First Certificate in English, ocena A lub B

    • TELC C1  oceny na certyfikacie 1, 2, 3

    • TELC B2II oceny na certyfikacie 1, 2, 3

    • TOEFL IBT C1 od 110 punktów

    • IELTS C1 od 6,5 pkt do 9 pkt

    • Certyfikaty CITY AND GUILDS poziom C1 Expert Level 

      oceny first pass i pass

    • TOEIC C1 od 945 do 990 punktów
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B
e

zp
ie

cze
ń

stw
o

 w
e

w
n

ę
trzn

e
 

z a
d

m
in

istra
cją

 p
u

b
liczn

ą

Administracja 
i zarządzanie 
bezpieczeń-
stwem

Dostateczna – 5 pkt
Dostateczna plus – 6 pkt
Dobra – 7 pkt
Dobra plus – 8 pkt
Bardzo dobra – 10 pkt

Do 3,0        – 1 pkt
3,1 – 3,49   – 3 pkt
3,5 – 3,74   – 5 pkt
3,75 – 3,99 – 6 pkt
4,0 – 4,24   – 7 pkt
4,25 – 4,49 – 8 pkt
4,5 – 4,69   – 9 pkt
4,7 – 5,0  – 10 pkt

Kierunki i specjalności 
z zakresu nauk 
humanistycznych 
i społecznych

System 
ochrony 
państwa

Kryminologia 
z elementami 
kryminali-
styki

P
ie

lę
g

n
ia

rstw
o

Dostateczna – 5 pkt
Dostateczna plus – 6 pkt
Dobra – 7 pkt
Dobra plus – 8 pkt
Bardzo dobra – 10 pkt

Do 3,0        – 1 pkt
3,1 – 3,49   – 3 pkt
3,5 – 3,74   – 5 pkt
3,75 – 3,99 – 6 pkt
4,0 – 4,24   – 7 pkt
4,25 – 4,49 – 8 pkt
4,5 – 4,69   – 9 pkt
4,7 – 5,0  – 10 pkt

Studia pierwszego stopnia 
na kierunku pielęgniarstwo
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Obiekty Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku znaj-
dują się w różnych punktach miasta. Rektorat mieści się 
przy Placu Dąbrowskiego. Tam też znajdziesz Dział Spraw 
Studenckich i Dydaktyki, w którym załatwisz sprawy zwią-
zane z rekrutacją. Miejsce, w którym będą odbywały się 
zajęcia, zależy od wybranego kierunku studiów.  

czy wiesz, że...
czy wieszz,, żże...

jesteśmy w kilku miejscach

Rozpoczynając studia właśnie w roku akademickim 2020/2021, 
będziecie mogli skorzystać z bezpłatnych kursów*: 

•  samodzielny księgowy/bilansista
•  kadry i płace w praktyce 
•  prawo jazdy kat. B
•  strzelecki 
•  grafiki komputerowej 
•  obsługi pakietu Office 
•  fotografii
•  procedur bezpieczeństwa i samoobrony KRAV MAGA 

* Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany rodzajów kursów w zależności od potrzeb edukacyjnych. Kursy adreso-
wane są do studentek/studentów, którym do ukończenia nauki pozostało nie więcej niż cztery semestry. Dostępność 
kursów różni się w zależności od kierunku – więcej informacji na www.mazowiecka.edu.pl/projekty-ue/kursy/

dzięki funduszom unijnym wspieramy prymusów
zz, że...

d i ki fd ki f dd



55mazowiecka uczelnia publiczna w płocku

czy wiesz, że...

Studentów wspiera Biuro Studenckich Prak-
tyki Zawodowych i Karier, które zajmuje się 
organizacją i koordynacją przebiegu praktyk 
zawodowych, współpracuje z otoczeniem go-
spodarczym oraz prowadzi działania aktywi-
zujące zawodowo studentów i absolwentów.

Profil praktyczny studiów na wszystkich kierun-
kach umożliwia naszym studentom rozwijanie 
kompetencji zawodowych, społecznych oraz 
zdobycie doświadczenia zawodowego już na 
etapie studiów. Profil praktyczny to nie tylko 
praktyka wydłużona do 6 miesięcy, ale również 
więcej zajęć praktycznych, prowadzonych przez 
doświadczonych specjalistów w swoich dzie-
dzinach. 

Oferta praktyk zawodowych obejmuje takie 
formy zdobywania praktycznych umiejęt-
ności jak: praktyki śródroczne, ciągłe, wizyty 
studyjne, trening kompetencji zawodowych, 
zajęcia coachingu, doradztwa zawodowego 
i aktywnego poszukiwania pracy. 

Obecnie w zakresie praktyk studenckich współ-
pracujemy m.in. z PKN ORLEN S.A., ORLEN Pali-
wa Sp. z o.o., ORLEN Laboratorium S.A., ZUS O/
Płock, Urzędem Miasta Płocka, Płockim Parkiem 
Przemysłowo-Technologicznym, Sensi Labs 
S.A., Mazowieckim Centrum Tłumaczeń, Infra-

Com, Biurem Rachunkowym Monika Szymań-
ska, MOPS w Płocku, Wojewódzkim Szpitalem 
Zespolonym w Płocku, Szpitalem Świętej Trójcy 
w Płocku, City Spa oraz licznymi placówkami 
edukacyjnymi oraz opiekuńczo-wychowawczy-
mi. Lista współpracujących instytucji i przedsię-
biorstw z każdym rokiem się poszerza. Praktyka 
zawodowa daje pracodawcom możliwość 
ucz estniczenia w procesie kształcenia oraz po-
zyskanie odpowiednich kandydatów do pracy. 

Zachęcamy również studentów do samodziel-
nego poszukiwania ciekawych miejsc praktyk 
oraz dajemy możliwość zaliczenia wykonywa-
nej pracy zawodowej na poczet praktyki.

Staramy się również zwiększyć szanse naszych 
studentów na rynku pracy poprzez porad-
nictwo zawodowe, organizację bezpłatnych 
warsztatów z planowania kariery zawodowej, 
doskonalenia kompetencji społecznych, spo-
tkań z pracodawcami oraz dostęp do ofert 
pracy i staży. Działający w Biurze ośrodek 
egzaminacyjny pozwala na uzyskanie mię-
dzynarodowych certyfikatów językowych, 
co stanowi ogromną wartość dla osób poszuku-
jących pracy.

pomagamy rozpocząć karierę

Biuro Studenckich Praktyk 
Zawodowych i Karier oferuje: 

•  praktyki w największych instytucjach/
firmach regionu

•  bezpłatne warsztaty i szkolenia
•  dostęp do ofert pracy i staży
•  pomoc w wytyczeniu dalszej ścieżki 

edukacyjno-zawodowej i przygotowaniu 
dokumentów aplikacyjnych

•  umożliwienie kontaktu z doradcami 
zawodowymi oraz pracodawcami
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Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku ma przyznaną kartę Erasmus+, dzięki 
której realizuje międzynarodową wymianę studentów, absolwentów oraz kadry. 

Nasi studenci mogą otrzymać stypendium 
w ramach programu Erasmus+, dzięki któ-
remu część studiów, praktyki zawodowe 
lub staż absolwencki mogą odbyć za granicą,
w jednej z uczelni partnerskich w nastę-
pujących krajach: Hiszpania, Portuga-
lia, Grecja, Włochy, Chorwacja, Bułgaria, 
Rumunia, Cypr, Turcja, Czechy, Serbia, 
Litwa, Łotwa, Estonia oraz w krajach part-
nerskich: Albania, Czarnogóra, Gruzja 
i Ukraina. Studenci niepełnosprawni oraz 
znajdujący się w niekorzystnej sytuacji ma-
terialnej, realizując stypendium Erasmus+, 
są uprawnione do dodatkowego wsparcia 

finansowego z funduszu PO WER. Nasi studenci i pracownicy mogą poszerzać 
swoją wiedzę, doskonalić umiejętności, jak również dzielić się swoją wiedzą 
i doświadczeniami poza granicami Polski. 

Dzięki Erasmus+ również na miejscu będziesz studiować w międzynarodowej 
atmosferze wśród studentów i wykładowców, którzy przyjeżdżają do nas z part-
nerskich uczelni.

z Erasmusem wyjedziesz za granicę 

Natalia Kurowska 
studentka III roku pedagogiki, 

stypendystka programu ERASMUS+:

– Wyjazd na Erasmusa to mnóstwo cudownych 
chwil. Jest to możliwość poszerzenia swoich ho-
ryzontów, poznania innych kultur a także ludzi, 
którzy często zostają przyjaciółmi na lata. Erasmus 
pomaga w podróżowaniu po świecie i daje możli-
wość nauki języków obcych. Wtedy czujesz jakby 
cały świat był mały, a Ty trzymasz go w swoich 
rękach. To także ciekawy punkt do CV, który może 
pokazać przyszłym pracodawcom, że jesteśmy 
w stanie odnaleźć się w każdym środowisku. 
Można by stwierdzić, że Erasmus dodaje Ci skrzydeł 
i motywacji do nauki.

„stypendystka

Wyjazd na E
hwil. Jest to

czy wiesz, że...
E jE j
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Studentom przysługuje prawo do korzystania z różnych 
form pomocy materialnej. Mogą otrzymać:
•  stypendium socjalne, 
•  stypendium dla osób niepełnosprawnych,
•  stypendium rektora, z tytułu: wysokiej średniej ocen, 

osiągnięć naukowych, artystycznych, osiągnięć sporto-
wych we współzawodnictwie co najmniej na poziomie 
krajowym,

•  stypendium ministra,
•  zapomogę.

Studenci, którzy wykażą się najwyższymi osiągnięciami 
naukowymi mogą otrzymać stypendium w wysokości 
dochodzącej nawet do 1500 zł miesięcznie.

możesz dostać wysokie stypendia i zapomogę

Obowiązkowymi zajęciami z wychowania fizycznego 
objęci są studenci:

•  Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki
– pierwszego roku studiów stacjonarnych I i II stopnia
– pierwszego roku studiów niestacjonarnych I i II stopnia

•  Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych
– pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia
– drugiego roku studiów stacjonarnych II stopnia
– trzeciego roku studiów niestacjonarnych I stopnia
– drugiego roku studiów niestacjonarnych II stopnia

•  Wydziału Nauk o Zdrowiu:
– pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia 

na kierunku kosmetologia

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, mieszczące się 
przy ul. Gałczyńskiego 28, stwarza możliwość formy zajęć 
(gry zespołowe, siłownia, aerobik). 

Studenci mogą również rozwijać swoje pasje sportowe 
w ramach wyboru klubu uczelnianego – Akademickiego 
Związku Sportowego. Do wyboru są zajęcia w sekcjach: 
piłki siatkowej mężczyzn i kobiet, halowej piłki nożnej 
i siłowni.

nie zabraknie zajęć sportowych
cczy wiesz, że...

i b k i ji b k i j
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Biblioteka Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku znajduje się przy Placu 
Dąbrowskiego 2. Ma wyodrębnioną czytelnię (wyposażoną w 18 komputerów 
z dostępem do sieci internetowej i Wi-Fi), wypożyczalnię, magazyn książek oraz 
magazyn czasopism.  

Biblioteka gromadzi zbiory w odniesieniu do potrzeb dydaktycznych. Oznacza 
to, że znajdziesz w niej przede wszystkim książki z dziedzin, którym odpowiadają 
poszczególne kierunki studiów. Księgozbiór zawiera również literaturę obco-

w naszej bibliotece znajdziesz wszystko, co potrzebne 
czy wiieesszz, żże...

jj bbbibli tbibli

Lektorat dla studentów wszystkich kierunków studiów na studiach I i II stopnia 
oraz na jednolitych magisterskich prowadzi Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych. Programy dla poszczególnych języków uwzględniają zarówno stopień 
zaawansowania, jak i specyfikę poszczególnych specjalności. 

Celem zajęć na studiach I stopnia jest przygotowanie studen-
tów do opanowania języka obcego na poziomie biegłości 
B2, zgodnie ze standardami Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego. Studenci kierunku pielęgniar-
stwo i położnictwo na studiach I stopnia, kończą lektorat 
na poziomie biegłości B1, natomiast na studiach II stopnia 
na poziomie biegłości B2. Na studiach II stopnia w ramach 
lektoratu, oprócz rozwijania kompetencji językowych stu-
dentów, wprowadzane są elementy języka specjalistycznego.

w studium nauczysz się języka 
czy wiesz, że...

t dit di

Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej 
w Płocku istnieje od ponad 18 lat i publikuje m. in. czaso-
pisma („Nauki Ekonomiczne”; „Pielęgniarstwo w Opiece 
Długoterminowej” – uczestnik programu Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych”; 
„Społeczeństwo. Edukacja. Język”; „Rocznik Towarzystwa 
Naukowego Płockiego”), monografie i skrypty. Wydawnic-
two Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 
znajduje się w wykazie MNiSW wydawnictw publikujących 
recenzowane monografie naukowe. Świadczy to wysokiej 
jakości naszych publikacji. Możliwość publikacji mają rów-
nież studenci, którzy prowadzą działania naukowe i chcieliby 
zaprezentować swoje dokonania.

mamy własne wydawnictwo
zz, że...

łł
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języczną, piękną z kanonu lektur licealnych oraz literaturę 
beletrystyczną. Biblioteka prenumeruje ponad 60 tytułów 
czasopism. 

Oprócz tradycyjnych książek w wersji papierowej Biblioteka 
umożliwia dostęp do e-publikacji. Dokumenty biblioteczne 
wyszukujesz za pośrednictwem nowoczesnej multiwyszuki-
warki INTEGRO, a system HAN umożliwia Ci zdalny dostęp 
do baz danych i źródeł elektronicznych.

 W Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku studenci 
z orzeczoną niepełnosprawnością lub ze szczególnymi 
potrzebami edukacyjnymi mogą ubiegać się o dostoso-
wanie procesu kształcenia i badań naukowych. Staramy 
się zapewnić pomoc techniczną i specjalistyczny sprzęt 
pozwalający na większą samodzielność w procesie kształ-
cenia, wsparcie finansowe w postaci stypendium dla osób 
niepełnosprawnych oraz ułatwić dostęp do zasobów nauko-
wych. Zasady i tryb przyznawania wsparcia dla studentów 
określa Regulamin dostosowania procesu kształcenia i badań 
naukowych do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami 
lub ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Mazowieckiej 
Uczelni Publicznej w Płocku. Obiekty uczelniane są dostoso-
wane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

na osoby niepełnosprawne czeka specjalistyczny sprzęt
czy wwiesz, że...

b i łb i ł

czyy wiesz, że...

Dom Studenta „KOREK” mieści się przy ul. Nowowiejskiego 6, 
co oznacza, że ze Starego Rynku dojdziesz tam w kilka minut. Stu-
denci mają do dyspozycji nie tylko dobrze wyposażone pokoje, ale 

również dwie sale tele-
wizyjne, miejsce do gry 
w bilard i tenisa stołowe-
go, sale do cichej nauki. 
Na zewnątrz jest wydzie-
lone miejsce rekreacji ze 
stolikami, parasolami 
i ławkami. Budynek jest 
ogrodzony, ma niestrze-
żony parking. 

możesz zamieszkać w akademiku
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Uczelnia proponuje studentom różne formy 
aktywności, które służą rozwojowi ich zaintere-
sowań. Wśród nich są studenckie koła naukowe: 

•  Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych 
– Studenckie Koło Naukowe „Bezpieczny Oby-
watel – Bezpieczne Państwo”, Studenckie Koło 
Naukowe Edukacji Elementarnej „Elemelek”, 
Studenckie Koło Naukowe „Młodzi pedagodzy”, 
Studenckie Koło Naukowe „Anglomaniacy”, 
Studenckie Koło Psychologiczne „Psychologia 

i życie”, Studenckie Koło Naukowe Twórczości 
i Kreatywności „Żakodywergenci”, Studenckie 
Koło Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, 
Studenckie Koło Nauk Społecznych „Prosocjalni”;

•  Wydział Nauk o Zdrowiu – Koło Naukowe 
Promocji Zdrowia, Pielęgniarstwa Klinicznego, 
Kosmetologów, Nowoczesnego Pielęgniarstwa;

•  Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki – 
Koło Naukowe Anonimowi Fanatycy Kompu-
terów, Studenckie Koło Ekonomistów – Sek-
cja Agrobiznesu, Socjologiczne Studenckie 
Koło Naukowe, Studenckie Koło Naukowe 
Sekcja Zarządzania Finansami. 

Efekty swojej pracy studenci mogą zaprezen-
tować podczas dorocznej Międzynarodowej 
Konferencji Kół Naukowych oraz w sekcjach 
studenckich konferencji naukowych organizo-
wanych przez Mazowiecką Uczelnię Publiczną 
w Płocku oraz inne uczelnie.

Pomocą i radą, nie tylko studentom I roku, 
służy samorząd studencki.

Nasza działalność:

•  organizujemy akcje charytatywne, wydarzenia 
sportowe, eventy muzyczne i wiele innych im-
prez studenckich,

•  wspieramy studentów,
• współpracujemy z samorządami studenckimi 

innych uczelni oraz z organizacjami studenckimi. 

Nasze korzyści:

•  stajemy się bogatsi wewnątrz,
•  zdobywamy doświadczenie,
•  nabywamy umiejętności organizacji i wzajem-

nej współpracy,
•  poznajemy ciekawych ludzi,
•  przy wszystkich działaniach towarzyszy nam 

znakomita zabawa.

Działania RSS skierowane są nie tylko do społecz-
ności akademickiej, ale także do mieszkańców 
Płocka. To dzięki Samorządowi organizowane są 
„Otrzęsiny Studenckie”, obchody Dnia Zdrowia, 
zbiórki charytatywne, wybory MISS i MISTERA 
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, orga-
nizowane Juwenalia, a także wiele innych imprez 
klubowych.

mamy kilkanaście uczelnianych kół naukowych

studenci czekają na Ciebied i k j

cczy wiesszz, że...
kilkkilkkk ś iś i
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Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki

ul. Gałczyńskiego 28, 09-400 Płock, pok. 113
tel. 24/366-54-25 lub 24/366-54-08
wnei@mazowiecka.edu.pl

Wydział Nauk Humanistycznych 

i Społecznych

ul. Gałczyńskiego 28, 09-400 Płock, pok. 203
tel. 24/366-54-19 lub 24/366-54-10
wnhs@mazowiecka.edu.pl

Wydział Nauk o Zdrowiu

Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, 
bud. A pok. 102
tel. 24/366-54-14 
wnz@mazowiecka.edu.pl

Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki

Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, 
bud. B pok. 113
tel. 24/366-54-01 
dss@mazowiecka.edu.pl

Studium Praktycznej Nauki 

Języków Obcych

Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, 
bud. A pok. 204
tel. 24/366-54-00 wew. 206
spnjo@mazowiecka.edu.pl

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

ul. Gałczyńskiego 28, 09-400 Płock
tel. 24/366-54-09
studium@mazowiecka.edu.pl

Biblioteka

Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, bud. B pok. 1
tel. 24/366-54-00 wew. 211
biblioteka@mazowiecka.edu.pl
www.biblioteka.mazowiecka.edu.pl

Wydawnictwo Naukowe

Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, bud. B pok. 4
tel. 24/366-54-03 wew. 210
wydawnictwo@mazowiecka.edu.pl

Koorynator ds. Erasmusa

Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, 
bud. B pok. 207
tel. 24-366-54-00 wew. 203
erasmus@mazowiecka.edu.pl

Rada Samorządu Studentów

Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, bud. B pok. 119
tel. 24/366-54-00 wew. 249
rss@mazowiecka.edu.pl

Dom Studenta „KOREK”

ul. Abp. Nowowiejskiego 6, 09-400 Płock
tel. 24/366-54-15
domstudenta@mazowiecka.edu.pl

Biuro Studenckich Praktyk 

Zawodowych i Karier

Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, bud. B pok. 2
biuropraktyk@mazowiecka.edu.pl
tel. 24/366-54-00 wew. 247
biurokarier@mazowiecka.edu.pl
 tel. 24/366-54-00 wew. 243

Dane teleadresowe

Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock
tel. 24/366-54-00 
mazowiecka@mazowiecka.edu.pl
www.mazowiecka.edu.pl
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