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Drogi Kandydacie,

przez ponad 20 lat studia na naszej Uczelni ukończyło kilkana-
ście tysięcy osób dobrze przygotowanych do podjęcia pracy. 
Intensywnie działamy, aby program kształcenia był dostosowa-
ny do potrzeb przyszłych pracodawców. Naszych absolwentów 
wyposażamy w praktyczną wiedzę, która przyda się w realizacji 
kariery zawodowej. Na jakość kształcenia praktycznego duży 
wpływ ma także baza dydaktyczna, którą nieustannie ulepszamy 
i unowocześniamy.

Uczelnia stawia także na rozwój naukowy. Jest to jeden z istot-
niejszych obszarów działania na najbliższe lata. Wspieramy am-
bitnych, młodych ludzi, którzy chcą prowadzić prace badawcze. 
Najlepsi dostają bardzo wysokie stypendia za osiągnięcia nauko-
we. Każdego roku ogłaszany jest także konkurs na najlepszą pra-
cę dyplomową, którego laureaci otrzymują nagrody pieniężne. 

Wachlarz kierunków z roku na rok jest coraz bogatszy. Niedaw-
no poszerzyliśmy go m.in. o studia pierwszego stopnia na kie-
runkach administracja i zarządzanie. Czynimy także starania, 
aby uruchomić studia licencjackie na kierunku psychologia. 

O tym, jak studiuje się na naszej Uczelni, dowiesz się z tego in-
formatora, ulotki oraz z filmów promocyjnych. Jednak najlepsza 
możliwość to zostanie naszym studentem. Dopiero wtedy po-
znasz studenckie życie „od podszewki”, biorąc udział w zajęciach, 
realizując nowatorskie projekty ramię w ramię z wykładowcami, 
korzystając z bezpłatnych kursów lub działając w samorządzie 
studenckim. Jesteśmy otwarci na pomysły naszych studentów, 
wszystko zależy od Waszej inwencji i zaangażowania. 

Drogi Kandydacie, mam nadzieję, że spotkamy się w paździer-
niku 2021 roku podczas Inauguracji roku akademickiego. 
Życzę Ci wytrwałości w przygotowaniach do matury, będących 
drogą na studia. Trzymam kciuki za dobre wyniki!

Do zobaczenia!

dr hab. n. med. Maciej Słodki, prof. Uczelni
Rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku
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Szanowni Państwo!
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

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

Mamy niepowtarzalną okazję, aby rozwijać własne pasje i zain-
teresowania w studenckich kołach naukowych. Uczelnia oferu-
je stypendia socjalne, a na tych najbardziej ambitnych czekają 
wysokie stypendia Rektora za osiągnięcia naukowe, artystycz-
ne 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 własnymi całej społeczności studenckiej zapraszam 
Was bardzo ciepło w progi naszej Uczelni. Życzę Wam, żebyście 
znaleźli tutaj przyjaźń oraz zdobyli wiedzę i doświadczenie, któ-
re wykorzystacie w dalszej karierze zawodowej. 

Dawid Pilewski
Przewodniczący Rady Samorządu Studentów
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U nas zdobędziesz solidną wiedzę
teoretyczną połączoną z praktycznymi umiejętnościami. Wysoki poziom kształce-
nia zapewnia wykwalifikowana kadra dydaktyczna. Podczas studiów skorzystacie 
z półrocznych praktyk, co pozwoli na lepsze przygotowanie do wymagań współ-
czesnego rynku pracy.

Nowoczesne miejsce do studiowania
Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych pracowniach, laboratoriach, aulach 
i salach dydaktycznych. Mamy do dyspozycji akademik, halę sportową i siłownię. 
Rozwijamy i ulepszamy metody kształcenia zdalnego i hybrydowego. Dzięki fundu-
szom zewnętrznym powstało m.in. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej*, 
pracownie: mikrobiologiczna, genetyczna, logopedyczna, sportowo-muzyczna, 
symulacji biznesowych, do badań społeczno-językowych, a także profesjonalna 
pracownia sieciowa oraz graficzna dla przyszłych informatyków.

* dla kierunków położnictwo planowane otwarcie w październiku 2021 roku

kształcimy PRAKTYCZNIE
najlepszych

U

NN
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Dzięki funduszom unijnym wspieramy prymusów
Studiując u nas będziecie mogli skorzystać z bezpłatnych kursów: 

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

Nagradzamy ambitnych

Studentów, którzy osiągają suk-
cesy naukowe, artystyczne i spor-
towe Rektor nagradza wysokimi 
stypendiami. Organizujemy kon-
kursy na najlepszą pracę dyplo-
mową , a także na najlepszy referat 
wygłoszony podczas studenckiej 
konferencji naukowej. Nagrody 
otrzymują też osoby dynamicz-
nie działające na rzecz Uczelni 
i otoczenia.

NN

DD
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samorząd studencki służy pomocą i radą

Nasza działalność

•  organizujemy akcje charytatywne, wydarzenia sportowe, eventy muzyczne i wiele innych 
imprez studenckich,

•  wspieramy studentów,
•  współpracujemy z samorządami studenckimi innych uczelni oraz z organizacjami 

studenckimi.

Nasze korzyści

•  zdobywamy doświadczenie,
•  nabywamy umiejętności organizacji i współpracy,
•  poznajemy ciekawych ludzi,
•  przy wszystkich działaniach towarzyszy nam znakomita zabawa.
 
Działania RSS skierowane są nie tylko do społeczności akademickiej, ale także do mieszkańców 
Płocka. To dzięki Samorządowi organizowane są „Otrzęsiny Studenckie”, zbiórki charytatyw-
ne, szkolenia, wybory MISS i MISTERA Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Juwenalia, 
a także wiele innych wydarzeń.

CZY WIESZ, ŻE...
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mamy kilkanaście uczelnianych kół naukowych
Uczelnia proponuje studentom różne formy aktywności, które służą rozwojowi ich zaintere-
sowań. Wśród nich są studenckie koła naukowe: 

•  Wydział Nauk o Zdrowiu – Koło Naukowe Promocji Zdrowia, Kosmetologów, Nowocze-
snego Pielęgniarstwa, Symulacji Medycznych, Młodych Położnych;

•  Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki – Koło Naukowe Anonimowi Fanatycy 
Komputerów, Koło Naukowe Edukacji Elementarnej „Elemelek”, „Młodzi pedagodzy”, 
„Anglomaniacy”, Koło Psychologiczne „Psychologia i życie”, Koło Naukowe Twórczości 
i Kreatywności „Żakodywergenci”, Koło Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Koło 
Nauk Społecznych „Prosocjalni”;

•  Wydział Nauk Społecznych – „Bezpieczny Obywatel – Bezpieczne Państwo”, Koło 
Ekonomistów – Sekcja Agrobiznesu, Koło Naukowe Sekcja Zarządzania Finansami. 

Efekty swojej pracy studenci mogą zaprezentować podczas konferencji naukowych w Polsce 
i za granicą.

możesz dostać wysokie stypendia i zapomogę 
Studentom przysługuje prawo do korzystania z różnych form pomocy materialnej. 
Mogą otrzymać:

–  stypendium socjalne, 
–  stypendium dla osób niepełnosprawnych,
–  stypendium rektora, z tytułu: wyróżniających 

wyników w nauce, osiągnięć naukowych, arty-
stycznych, wysokich wyników sportowych we 
współzawodnictwie na poziomie co najmniej 
krajowym,

–  stypendium ministra,
–  zapomogę.

Studenci, którzy wykazali się najwyższymi osiągnię-
ciami naukowymi obecnie otrzymują stypendium 
w wysokości 1800 zł miesięcznie.

ccccczzzzzyyyy wwwwiiiieeeeesssszzzz,,,, żżżżeee.........
kilk ś ikilk ś i

cccccczzzzyyyy wwwwwwiiiieeeeessssszzzzz,, żżżżeeee.........
ż d t ćż d t ć
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Uczelnia umożliwia podejmowanie działań międzynarodowych w ramach programu 
Erasmus+. Współpracujemy z kilkudziesięcioma zagranicznymi placówkami partnerskimi 
w następujących krajach programu: Hiszpania, Portugalia, Grecja, Włochy, Chorwacja, 
Bułgaria,  Rumunia, Cypr, Turcja, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia oraz w krajach partnerskich: 
Albania, Czarnogóra, Gruzja, Mołdawia, Serbia i Ukraina.

Uczelnia realizuje międzynarodową wymianę studentów, absolwentów oraz kadry aka-
demickiej. Nasi studenci mogą otrzymać stypendium w ramach Programu Erasmus+, 
dzięki któremu część studiów, praktyki zawodowe lub staż absolwencki mogą odbyć 
za granicą. Studenci niepełnosprawni oraz znajdujący się w niekorzystnej sytuacji ma-
terialnej, realizując stypendium Erasmus+, są uprawnieni do dodatkowego wsparcia 
finansowego z funduszu PO WER. Dodatkowo, dzięki Erasmus+ będziesz studiować 
w międzynarodowej atmosferze wśród studentów i wykładowców, którzy przyjeżdżają 
do nas z zagranicznych uczelni partnerskich.

Udział w programie Erasmus+ to szansa na rozwój osobisty i doskonalenia kompetencji 
zawodowych i językowych, ale również radość z poznawania świata, odmiennych kultur 
i zwyczajów oraz możliwość nawiązywania kontaktów międzynarodowych. 

z Erasmusem wyjedziesz za granicę 
ccccczzzzzyyyyy wwwwwwwiiiieeeesssssszzzzz,,, żżżżżżeeee........

E jE j
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jesteśmy w kilku miejscach

z nami możesz budować swoją karierę

ccccczzzzyyyy wwwwiiieeeesssszzzz,, żżżżeeeee............
j t ś kilkj t ś kilk

ccccczzzzzyyyyy wwwwwwwiiiiieeeeeeesssssszzzzz,,,, żżżżżżżeeeee........
i ż b di ż b d

Obiekty Uczelni znajdują się w różnych 
lokalizacjach Płocka. Rektorat mieści 
się przy Placu Dąbrowskiego 2, obok 
charakterystycznej wieży ciśnień. 
Tam załatwisz sprawy związane z re-
krutacją. W budynku swoją siedzibę 
mają m.in. Wydział Nauk o Zdrowiu, 
biblioteka i Biuro Studenckich Praktyk 
Zawodowych i Karier. Natomiast przy 
ul. Gałczyńskiego 28 mieszczą się 
Wydział Nauk Humanistycznych i In-
formatyki, Wydział Nauk Społecznych 
oraz Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu.  

Jakub Jędrzejewski

absolwent informatyki, pracownik sekcji informatycznej w Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku

– Z Uczelnią jestem związany od 
dawna. Nauka w Akademickim 
Liceum Ogólnokształcącym przy 
Państwowej Wyższej Szkole Zawo-
dowej w Płocku przekonała mnie, 
że kolejnym naturalnym krokiem 
w mojej karierze edukacyjnej po-
winny być studia w PWSZ w Płoc-
ku. Informatyka to był kierunek, 
który łączył moje zainteresowania 
z dobrymi perspektywami zawo-
dowymi. Studia dały mi bardzo 
dobre przygotowanie teoretyczne, 
ale przede wszystkim praktyczne. 
Po ich zakończeniu długo nie musiałem szukać pracy. Podjąłem ją w … Mazowieckiej 
Uczelni Publicznej w Płocku. Wiedza zdobyta podczas studiów okazała się przydatna, 
jednak doświadczenie zawodowe, które teraz zdobywam, jest bezcenne. 

„Uczelni Pub

– Z Uczelnią
dawna N

15mazowiecka uczelnia publiczna w płocku
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Biblioteka Mazowieckiej Uczelni Publicznej 
w Płocku znajduje się przy Placu Dąbrow-
skiego 2. Ma wyodrębnioną czytelnię 
(wyposażoną w 18 komputerów z dostę-
pem do sieci internetowej i Wi-Fi), wypo-
życzalnię, 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. Księgo-
zbiór zawiera również literaturę obco-

w naszej bibliotece znajdziesz wszystko, co potrzebne 
cccczzzzyyyyyy wwwwwwiiiieeeessssszzzz,,, żżżżżeeeee..........

j bibli tj bibli t

Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku istnieje ponad 20 lat i pu-
blikuje m. in. czasopisma („Nauki Ekonomiczne”; „Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej” 
znajdujące się w wykazie czasopism naukowych – Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego z dnia 18 grudnia 2019 r.; „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego”; „Społeczeństwo. 
Edukacja. Język”), recenzowane monografie naukowe, skrypty. 

Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku znajduje się w wykazie 
wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (Komunikat Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r.). Świadczy to o wysokiej jakości naszych ksią-
żek. Możliwość publikacji maja również studenci, którzy prowadzą działania naukowe i chcieliby 
zaprezentować swoje dokonania.

mamy własne Wydawnictwo Naukowe
cccczzzzyyyy wwwwiiiieeeeesssszzzz,,,, żżżżeeee.......

ł Wł W
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W Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku studenci 
z orzeczoną niepełnosprawnością lub ze szczególnymi po-
trzebami edukacyjnymi mogą ubiegać się o dostosowanie 
procesu kształcenia i badań naukowych. Staramy się zapew-
nić pomoc techniczną i specjalistyczny sprzęt pozwalający 
na większą samodzielność w procesie kształcenia, wsparcie 
finansowe w postaci stypendium dla osób niepełnospraw-
nych oraz ułatwić dostęp do zasobów naukowych. Zasady 
i tryb przyznawania wsparcia dla studentów określa Regu-
lamin dostosowania procesu kształcenia i badań naukowych 
do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami lub ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Mazowieckiej Uczelni 
Publicznej w Płocku. Obiekty uczelniane są dostosowane 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

na osoby niepełnosprawne czeka specjalistyczny sprzętb i łb i ł

ccccccczzzzzzzyyyyy wwwwwwwiiiieeeeessssszzzzz,,,,, żżżżeeeee...........

Dom Studenta mieści się przy ul. Nowowiejskiego 6, co oznacza, że ze Starego 
Rynku dojdziesz tam w kilka minut. Studenci mają do dyspozycji nie tylko dobrze 
wyposażone pokoje, ale również dwie sale telewizyjne, miejsce do gry w bilard 
i tenisa stołowego, sale do cichej nauki. Na zewnątrz jest wydzielone miejsce rekreacji 
ze stolikami, parasolami i ławkami. Budynek jest ogrodzony i ma niestrzeżony parking. 

możesz zamieszkać w akademiku

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 
multiwyszukiwarki INTEGRO, a system HAN umożliwia Ci zdalny dostęp do baz danych 
i źródeł elektronicznych.
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Studentów wspiera Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier, które zajmuje się organiza-
cją i koordynacją przebiegu praktyk zawodowych, współpracuje z otoczeniem gospodarczym 
oraz prowadzi działania aktywizujące zawodowo studentów i absolwentów.

Profil praktyczny studiów na wszystkich kierunkach 
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 doświad-
czonych specjalistów w swoich dziedzinach. 

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

Obecnie w zakresie praktyk studenckich współpracujemy m.in. z PKN ORLEN S.A., ORLEN Paliwa 
Sp. z o.o., ORLEN Laboratorium S.A., ZUS O/Płock, Urzędem Miasta Płocka, Płockim Parkiem Prze-
mysłowo-Technologicznym, SensiLabs S.A., InfaCOM, Biurem Rachunkowym Monika Szymań-
ska, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku, Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
w Płocku, Szpitalem Świętej Trójcy w Płocku, City Spa oraz licznymi placówkami edukacyjnymi 
oraz opiekuńczo-wychowawczymi. Lista współpracujących instytucji i przedsiębiorstw z każdym 
rokiem się poszerza. Praktyka zawodowa daje pracodawcom możliwość uczestniczenia w procesie 
kształcenia oraz pozyskanie odpowiednich kandydatów do pracy.

Zachęcamy również studentów do samodzielnego poszukiwania ciekawych miejsc praktyk oraz 
dajemy możliwość zaliczenia w poczet praktyki wykonywanej pracy zawodowej.

Staramy się również zwiększyć szanse naszych studentów na rynku pracy poprzez poradnictwo 
zawodowe, organizację bezpłatnych warsztatów z planowania kariery zawodowej, doskonalenia 
kompetencji społecznych, spotkań z pracodawcami oraz dostęp do ofert pracy i staży. Działający 
w Biurze ośrodek egzaminacyjny pozwala na uzyskanie międzynarodowych certyfikatów języko-
wych, co stanowi ogromną wartość dla osób poszukujących pracy.

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

pomagamy rozpocząć karierę
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Obowiązkowymi zajęciami z wychowania fizycznego objęci są studenci:

Wydziału Nauk Społecznych:

•  pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia

 Wydziału Nauk Humanistycznych i Informatyki:

•  pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia
•  pierwszego roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich

Wydziału Nauk o Zdrowiu:

•  pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, miesz-
czące się przy ul. Gałczyńskiego 28, w ramach 
obligatoryjnych zajęć z wychowania fizycznego 
stwarza możliwość wyboru formy i terminu zajęć 
(gry zespołowe, siłownia, aerobik, zajęcia ogólno-
rozwojowe).

Studenci mogą również rozwijać swoje pasje 
sportowe w ramach Klubu Uczelnianego AZS Ma-
zowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

nie zabraknie zajęć sportowychi b k i ji b k i j

Lektorat dla studentów wszystkich kierunków studiów na studiach I i II stopnia oraz na jedno-
litych studiach magisterskich prowadzi Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Progra-
my nauczania dla poszczególnych języków uwzględniają zarówno stopień zaawansowania, 

jak i specyfikę poszczególnych specjalności. Istotne zna-
czenie ma praktyczne wykorzystanie umiejętności języko-
wych studentów, dlatego ćwiczenia i zadania realizowane 
na zajęciach dostosowane są do potrzeb uczących się 
i mają bezpośredni związek z wykonywanym w przyszłości 
zawodem. Celem zajęć na studiach I stopnia jest przygoto-
wanie studentów do opanowania języka obcego na pozio-
mie biegłości B2, zgodnie ze standardami Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Na studiach II stopnia w ramach lektoratu, oprócz rozwija-
nia kompetencji językowych, wprowadzane są elementy 
języka specjalistycznego.

w Studium nauczysz się języka 
ccccczzzzzzzyyyyyyy wwwwwiiiieeeeeessssszzzzz,,, żżżżeeeee............

St diSt di
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OFERTA KSZTAŁCENIA

Dla kogo?

Dla osób otwartych na potrzeby i problemy 
drugiego człowieka, zainteresowanych uzy-
skaniem dyplomu licencjata pielęgniarstwa, 
które chcą: 
•  samodzielnie organizować, planować, 
sprawować i oceniać całościową i zindywi-
dualizowaną opiekę pielęgniarską nad osobą 
chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, 
wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy 
medycznej; 
•  samodzielnie udzielać świadczeń zapobie-
gawczych, diagnostycznych, leczniczych, re-
habilitacyjnych, ratunkowych i w zakresie 
promocji zdrowia; 
•  decydować o rodzaju i zakresie świadczeń 
opiekuńczo-pielęgnacyjnych; 
•  wystawiać recepty na leki, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji 
leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich; 
•  organizować pracę własną i podległego 
personelu; 

•  współpracować w zespołach opieki zdro-
wotnej; 
•  samodzielnie i rzetelnie wykonywać zawód 
zgodnie z zasadami etyki; 
•  doskonalić swoją wiedzę, umiejętności 
i kompetencje społeczne.

Charakterystyka studiów

•  nauczanie – od teorii do praktyki (wykłady- 
konwersatoria – ćwiczenia – ćwiczenia, zajęcia 
praktyczne w Monoprofilowym Centrum Symu-
lacji Medycznej, 
•  zajęcia praktyczne w szpitalach, poradniach, 
domach pomocy społecznej, zakładach opieki 
długoterminowej, szkołach itp.
•  praktyki zawodowe,
•  podmiotowe traktowanie studentów, 
•  nowoczesne warunki studiowania, 
•  nowoczesne technologie w nauczaniu, 
•  symulacja niskiej, pośredniej i wysokiej 
wierności; prebriefing; debriefing; pacjent 
symulowany, pacjent standaryzowany; platfor-
ma Moodle; bazy bibliometryczne; Międzyna-

Studia I stopnia 
•  Stacjonarne 

•  Stacjonarne popołudniowe 

dla pracujących

oferujemy organizację studiów 
stacjonarnych dla osób pracujących, 
w sposób umożliwiający pogodzenie 
pracy ze studiami

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
STUDIA LICENCJACKIE

PIELĘGNIARSTWO
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rodowa Klasyfikacja Diagnoz Pielęgniarskich 
ICNP; IT (technologie informatyczne – e-zdro-
wie, e-dokumentacja medyczna, e-recepta) 
•  w pracowniach umiejętności, badania ma-
kro- i mikroskopowe,
•  możliwość dodatkowego rozwoju stu-
dentów.

Sylwetka absolwenta

•  dyplom uznany automatycznie w całej Unii 
Europejskiej,
•  szeroka oferta zatrudnienia: oddziały 
szpitalne; poradnie podstawowej opieki 
zdrowotnej; poradnie specjalistyczne; za-
kłady pielęgnacyjno – opiekuńcze; opieka 
długoterminowa domowa; zakłady opie-
kuńczo-lecznicze; hospicja stacjonarne 
i domowe; sanatoria; zakłady usprawniania 

leczniczego; podmioty więziennej, wojsko-
wej i policyjnej służby zdrowia; żłobki; domy 
pomocy społecznej; instytucje nadzorujące, 
finansujące i kontrolujące realizację świad-
czeń zdrowotnych itd,
•  własna działalność gospodarcza – praktyka 
pielęgniarska,
•  praca z pacjentem: w różnym wieku i w róż-
nym stanie zdrowia (zdrowy, zagrożony cho-
robą, chory), różnego pochodzenia, o różnym 
poziomie intelektualnym, o różnym poziomie 
wykształcenie, różnej narodowości, ze specy-
ficznymi odrębnościami kulturowymi itp.,
•  możliwość kontynuacji kształcenia na stu-
diach drugiego stopnia w wybranej uczelni 
polskiej lub w innym państwie UE,
•  rozwój zawodowy w ramach: kursów kwalifi-
kacyjnych, kursów specjalistycznych, studiów 
podyplomowych,
•  rozwój naukowy – prowadzenie badań.

Aleksandra Radecka 

studentka III roku pielęgniarstwa

– Bodźcem do podjęcia studiów pielęgniarskich był 
fakt, iż od ukończenia szkoły podstawowej, marzyłam 
o studiowaniu kierunku medycznego.
Wybrałam pielęgniarstwo, bo chcę pomagać ludziom. Czu-
ję, że tylko taki zawód dałby spełnienie mojej ambicji. Uwa-
żam, że to praca dla ludzi z wielkim sercem i jeśli ktoś robi 
to z powołaniem, to zostanie też dobrze wynagrodzony 
za swoje poświęcenie. Kierunek ten umożliwia mi zdo-
bywanie ogromnej wiedzy i umiejętności. Dzięki prowa-
dzonym zajęciom w Monoprofilowym Centrum Symulacji 
Medycznej, mam szansę zapoznać się z profesjonalnymi 
metodami postępowania pielęgniarskiego w różnych 
jednostkach chorobowych, w wyniku czego będę dobrze 
przygotowana do podjęcia przyszłej pracy. 
Studiowanie tego kierunku daje mi możliwość nieprzerwanej samorealizacji oraz sprawia mi 
wielką satysfakcję. Cieszę się, że po ukończonych studiach będę mogła realizować najważniej-
szą moim zdaniem dewizę pielęgniarek i pielęgniarzy – nieść pomoc drugiemu człowiekowi. 
Jestem dumna ze swojego wyboru! 

cem do po
iż od ukończ

udiowaniu
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Dla kogo?

Dla osób otwartych na potrzeby i pro-
blemy kobiety w różnym wieku, zdrowej 
i chorej oraz noworodka w stanie zdrowia 
i choroby, zainteresowanych uzyskaniem 
dyplomu licencjata położnictwa, które chcą: 
•  udzielać świadczeń zdrowotnych w przy-
padku: kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, 
kobiety w okresie połogu i noworodka oraz 
kobiety chorej ginekologicznie, w zakresie 
promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej 
opieki położniczo-ginekologicznej, prekon-
cepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, a także 
w przypadku kobiety w okresie przekwitania 
i senium; 
•  rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad 
kobietą w ciąży fizjologicznej i wykonywać 
badania niezbędne do monitorowania jej 
przebiegu; 
•  samodzielnie prowadzić i przyjmować 
poród fizjologiczny i poród z położenia 
miednicowego; 
•  monitorować płód z wykorzystaniem 
aparatury medycznej oraz wykrywać stany 
odbiegające od normy u matki i dziecka 
w okresie ciąży, porodu i połogu; 
•  wystawiać recepty na leki, środki spożyw-
cze specjalnego przeznaczenia żywienio-

wego i wyroby medyczne, niezbędne do 
kontynuacji leczenia w ramach realizacji 
zleceń lekarskich; 
•  samodzielnie udzielać świadczeń zapo-
biegawczych, diagnostycznych, leczniczych 
i rehabilitacyjnych; 
•  organizować pracę własną i podległego 
personelu oraz współpracować w zespołach 
opieki zdrowotnej; 
•  samodzielnie i rzetelnie wykonywać za-
wód zgodnie z zasadami etyki; 
•  doskonalić swoją wiedzę, umiejętności 
i kompetencje społeczne; 
•  zasięgać opinii ekspertów w przypadku 
trudności z samodzielnym rozwiązaniem 
problemu.

Charakterystyka studiów

•  nauczanie – od teorii do praktyki (wykła-
dy – konwersatoria – ćwiczenia – ćwicze-
nia 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),
•  nowoczesne warunki studiowania,

Studia I stopnia 
•  Stacjonarne 

•  Stacjonarne popołudniowe 

dla pracujących

oferujemy organizację studiów sta-
cjonarnych dla osób pracujących, 
w sposób umożliwiający pogodze-
nie pracy ze studiami

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
STUDIA LICENCJACKIE

POŁOŻNICTWO
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„
Aleksandra Radecka 

studentka II roku położnictwa  

– Decyzję o rozpoczęciu studiów położ-
niczych podjęłam na pierwszym roku 
pielęgniarstwa. Napędem, który skierował 
mnie do podjęcia tej decyzji była możli-
wość dalszego rozwoju.
Położnictwo to cudowny zawód, zupełnie 
inny od wszystkich. Otwarty umysł to 
podstawa, bo nigdy nie wiadomo, co może 
się wydarzyć. Na tym właśnie polega cała 
magia tego zawodu. 
Ten kierunek daje mi możliwość realizacji 
kształcenia przy użyciu wielu innowacyj-
nych metod i technik wykorzystujących 
nowoczesne technologie. Sale ćwiczenio-
we, w których znajduje się specjalistyczny 
sprzęt medyczny idealnie obrazuje różne 
jednostki położnicze i ginekologiczne, 
dzięki  czemu wiem jak postępować 
w określonych sytuacjach oraz jak edu-
kować pacjentkę i pomóc jej przejść przez 
piękny czas ciąży. Witanie na świecie 
nowego życia jest niesamowitym prze-
życiem. Dlatego uważam, że podejmując 
decyzję o rozpoczęciu studiów położni-
czych, dokonałam najlepszego wyboru 
w swoim życiu.

•  nowoczesne technologie w nau-
czaniu 
•  symulacja niskiej, pośredniej i wyso-
kiej wierności; prebriefing; debriefing; 
pacjent symulowany, pacjent stan-
daryzowany; platforma Moodle; bazy 
bibliometryczne; Międzynarodowa 
Klasyfikacja Diagnoz Pielęgniarskich 
ICNP; IT (technologie informatyczne – 
e-zdrowie, e-dokumentacja medyczna, 
e-recepta) w pracowniach umiejętności, 
badania makro- i mikroskopowe,
•  możliwość dodatkowego rozwoju.

Sylwetka absolwenta

•   dyplom uznany automat ycznie 
w całej Unii Europejskiej,
•  szeroka oferta zatrudnienia: oddziały 
szpitalne; poradnie podstawowej opie-
ki zdrowotnej; poradnie specjalistycz-
ne; żłobki; domy pomocy społecznej; 
samorząd zawodowy pielęgniarek 
i położnych; instytucje nadzorujące, 
finansujące i kontrolujące realizację 
świadczeń zdrowotnych itd., 
•  własna działalność gospodarcza: prak-
tyka położnicza,
•  praca z pacjentem: kobietą i jej ro-
dziną, 
•  możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach drugiego stopnia w wy-
branej uczelni polskiej lub w innym 
państwie UE,
•  rozwój zawodowy w ramach kształce-
nia podyplomowego: specjalizacje, kur-
sy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne, 
studia podyplomowe,
•   roz wój naukowy – prowadzenie 
badań.
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Dla kogo?

Dla osób otwartych na problemy drugie-
go człowieka, zainteresowanych pięknem 
i estetyką oraz zainteresowanych uzyska-
niem dyplomu licencjata kosmetologii, 
które chcą:
•  realizować pełen zakres usług w gabine-
tach kosmetologicznych, ośrodkach SPA, 
ośrodkach produkcji kosmetyków,
•  stosować zabiegi w ramach: odnowy 
b i o l o gi c z n e j ,  z a b i e g ów  S PA  i  re k re -
acyjnych, wykonywania stylizacji  oraz 
wizażu; 
•  uczestniczyć w produkcji kosmetyków,  
•  współpracować z lekarzem dermatologiem 
w zakresie pielęgnacji skóry i paznokci zmie-
nionych chorobowo,
•  właściwie dobrać i wykonać zabieg ko-
smetologiczny,
•  organizować i prowadzić gabinet kosme-
tologiczny,
•  traktować podmiotowo i empatycznie 
komunikować się z klientem, 
•  zdobywać dodatkowe uprawnienia.

Charakterystyka studiów

•  nauczanie – od teorii do praktyki (wykłady- 
ćwiczenia – symulacja – praktyki zawodowe 
– egzamin dyplomowy),
•  podmiotowe traktowanie studentów,
•  wykwalifikowana kadra naukowa i dydaktyczna,
•  nowoczesne warunki studiowania i techno-
logie w nauczaniu, 
•  możliwość dodatkowego rozwoju.

Sylwetka absolwenta

Perspektywy zawodowe:
•  szeroka oferta zatrudnienia: gabinety kosmetycz-
ne, ośrodki SPA, ośrodki rekreacji, gabinety odno-
wy biologicznej, gabinety stylizacji i wizażu, gabi-
nety podologiczne, firmy produkujące kosmetyki,
•  własna działalność gospodarcza,
•  możliwość kontynuacji kształcenia na studiach 
drugiego stopnia w wybranej uczelni polskiej,
•  rozwój zawodowy w ramach kursów lub studiów 
podyplomowych,
•  rozwój naukowy – prowadzenie badań.

Studia I stopnia 
•  Stacjonarne 

•  Stacjonarne popołudniowe 

dla pracujących

oferujemy organizację studiów 
stacjonarnych dla osób pracu-
jących, w sposób umożliwiający 
pogodzenie pracy ze studiami

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
STUDIA LICENCJACKIE

KOSMETOLOGIA



25mazowiecka uczelnia publiczna w płocku

Monika Dobaczewska 

studentka III roku kosmetologii

– Wybierając swoją przyszłą uczelnię kierowałam 
się przede wszystkim tym, aby była blisko mojego 
miejsca zamieszkania oraz dotyczyła moich za-
interesowań. Nie miałam wątpliwości w wyborze 
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Pozy-
tywne opinie potwierdziły moje wcześniejsze ocze-
kiwania. Wykładowcy to prawdziwi profesjonaliści, 
którzy są gwarantem wysokiej jakości studiów. 
Zawód kosmetologa wiąże się ze znajomością 
zagadnień z różnych dziedzin nauk medycznych. 
W trakcie studiów nabywamy także umiejęstności 
w posługiwaniu się wszelkiego rodzaju aparaturą 
z zakresu zabiegów dermatologicznych. Mamy 
wystarczająco dużo sprzętu, także żadne zjawi-
sko w pracy nie będzie dla nas zaskoczeniem. 
Wykładowcy, często posiadają własne gabinety i chętnie dzielą się z nami swoją wiedzą, 
także z umiejętnościami prowadzenia działalności gospodarczej w tej branży. Obecnie 
kończę swoje studia i myślę, że nie mogłabym być bardziej zadowolona!

mgr Anna Szymańska 

wykładowca

– Kosmetologia to młoda, cały czas prężnie rozwijająca 
się dziedzina nauk medycznych. Swoim absolwentom 
daje możliwość realizacji pasji, samodoskonalenia oraz 
pracy na tzw. własny rachunek, związany z otwarciem 
działalności gospodarczej i prowadzeniem swojego 
biznesu. Co zaś najważniejsze, stwarza realne szanse 
na wykorzystanie wiedzy i umiejętności, zdobytych na 
studiach, zarówno w życiu codziennym, jak i w praktyce 
zawodowej. 

„Wybierając 
się przede ws
miejsca za

„nie rozwijaj
im absolwen

doskonalen

i d i l i i j i d
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Dla kogo?

Dla osób zainteresowanych zaawansowaną 
praktyką pielęgniarską opartą na dowodach 
naukowych, organizacją i zarządzaniem 
w pielęgniarstwie, nauczaniem pielęgniarstwa, 
prowadzeniem badań naukowych, uzyskaniem 
dyplomu magistra pielęgniarstwa, które chcą:
•  monitorować stan zdrowia dzieci i osób 
dorosłych, w tym osób starszych,
•  wdrażać działania edukacyjne i promocyj-
no-profilaktyczne,
•  rozwiązywać problemy zawodowe,
•  dobierać, zlecać i interpretować badania 
diagnostyczne,
•  prowadzić edukację terapeutyczną pacjenta 
z chorobą przewlekłą,
•  koordynować opiekę zdrowotną nad pa-
cjentem w systemie ochrony zdrowia,
•  ordynować leki, środki specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, 
w tym wystawiać na nie recepty lub zlecenia,
•  tworzyć standardy opieki pielęgniarskiej 
oraz wdrażać je do praktyki pielęgniarskiej,
•  określać zapotrzebowanie na opiekę 
pielęgniarską oraz opracowywać założenia 
pielęgniarskiej polityki kadrowej,

•  komunikować się z pacjentem, uwzględnia-
jąc uwarunkowania kulturowe i wyznaniowe,
•  organizować i nadzorować pracę zespołu 
pielęgniarskiego i personelu pomocniczego,
•  prowadzić badania naukowe i upowszech-
niać ich wyniki,
•  zapewniać opiekę pacjentowi wentylowa-
nemu mechanicznie w warunkach opieki 
długoterminowej stacjonarnej i domowej,
•  stosować metodykę nauczania oraz ewalu-
acji w realizacji zadań z zakresu kształcenia 
zawodowego,
•  dokonywać krytycznej oceny działań 
własnych i działań współpracowników 
z poszanowaniem różnic światopoglądowych 
i kulturowych; zasad etyki i obowiązującego 
prawa.

Charakterystyka studiów

•  nauczanie – od teorii do praktyki (wy-
kłady – ćwiczenia praktyczne – ćwiczenia 
w Monoprofi lowym Centrum Symula-
cj i  Medycznych – praktyki  zawodowe 
w szpitalach, poradniach, domach pomocy 
społecznej, zakładach opieki długotermino-
wej, szkołach itp.), 

Studia II stopnia 
•  Stacjonarne 

•  Stacjonarne popołudniowe 

dla pracujących

oferujemy organizację studiów 
stacjonarnych dla osób pracu-
jących, w sposób umożliwiają-
cy pogodzenie pracy 
ze studiami

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
STUDIA MAGISTERSKIE

PIELĘGNIARSTWO
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•  nowoczesne warunki studiowania,
•  nowoczesne technologie w nauczaniu 
•  symulacja niskiej, pośredniej i wysokiej 
wierności; prebriefing; debriefing; pacjent 
symulowany, pacjent standaryzowany; 
platforma Moodle; bazy bibliometryczne; 
Międzynarodowa Klasyfikacja Diagnoz Pielę-
gniarskich ICNP; IT (technologie informatycz-
ne – e-zdrowie, e-dokumentacja medyczna, 
e-recepta) w pracowniach umiejętności, 
badania makro i mikroskopowe,
•  możliwość dodatkowego rozwoju.

Sylwetka absolwenta

Perspektywy zawodowe:
•  dyplom uznany automatycznie w całej Unii 
Europejskiej,
•  szeroka oferta zatrudnienia – praca na 
różnych poziomach organizacyjnych syste-
mu opieki zdrowotnej: realizacja świadczeń 

zdrowotnych; kierowanie i zarządzanie 
zespołami pielęgniarskimi, położniczymi 
i interdyscyplinarnymi; nauczanie w kształ-
ceniu przed i podyplomowym pielęgnia-
rek, położnych, in. zawodów medycznych 
oraz zawodów pomocniczych; zarządzanie 
i monitorowanie jakości świadczeń zdrowot-
nych; praca w jednostkach organizujących, 
nadzorujących i finansujących świadczenia 
zdrowotne oraz w jednostkach pomocy 
społecznej,  
•  praca z człowiekiem:  pacjentem i jego 
rodziną, współpracownikiem, podwładnym, 
przełożonym, interesariuszem zewnętrznym,
•  możliwość kontynuacji kształcenia na stu-
diach trzeciego stopnia w wybranej uczelni 
polskiej lub w innym państwie UE,
•  rozwój zawodowy w ramach kształcenia 
podyplomowego: specjalizacje, kursy kwa-
lifikacyjne, kursy specjalistyczne, studia po-
dyplomowe,
•  rozwój naukowy – prowadzenie badań.
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Dla kogo?

Postępująca globalizacja sprawia, że język 
angielski staje się narzędziem współczesnej 
komunikacji  we wszystkich dziedzinach życia. 
Jeśli chcesz znaleźć się w centrum tych zmian 
i opanować biegle język angielski na poziomie 
C1, poszerzyć swoje umiejętności interkul-
turowe i zdobyć umiejętności praktyczne 
potrzebne w pracy tłumacza, nauczyciela 
oraz na stanowiskach wymagających bardzo 
dobrej znajomości języka angielskiego, zapra-
szamy na kierunek filologia.

Charakterystyka studiów

W trakcie studiów student nabywa prak-
tycznych umiejętności filologicznych. Roz-
wija umiejętność twórczego korzystania 
z informacji oraz krytycznego i kreatywnego 
myślenia. Absolwent posiada doświadczenie 
zawodowe dzięki intensywnym praktykom 
zawodowym prowadzonym przez profe-

sjonalistów praktyków z bogatym stażem 
zawodowym. W zależności od wybranej 
specjalizacji, odpowiednio posiada wiedzę 
na temat metod nauczania języka obcego 
i psychologiczno-pedagogicznych aspektów 
pracy z dzieckiem, dysponuje umiejętnościa-
mi translatorycznymi w zakresie tłumaczeń 
ustnych, konsekutywnych i symultanicznych, 
a dzięki komponentowi kulturoznawczemu – 
także w zakresie tłumaczeń tekstów literackich, 
filmowych i kulturowych. 

Sylwetka absolwenta

Jest wyposażony w szereg kompetencji nie-
zbędnych do wykonywania zawodów wyko-
rzystujących znajomość języka angielskiego. 
W zależności od specjalizacji, uzyskuje upraw-
nienia do wykonywania zawodu nauczyciela 
języka obcego w przedszkolach i szkołach 
podstawowych; może podjąć zatrudnienie 
jako tłumacz w firmach i przedsiębiorstwach, 
w mediach, redakcjach wydawniczych, bizne-
sie, turystyce.

Studia I stopnia 
•  Stacjonarne 

Specjalności kształcenia:
•  Filologia angielska 

specjalizacje: 
– nauczanie języka angielskiego
– translatoryczna

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I INFORMATYKI
STUDIA LICENCJACKIE

FILOLOGIA 
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Dla kogo?

Studia są dedykowane osobom zaintere-
sowanym wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii w komunikacji społecznej. Kandy-
daci zorientowani zarówno na nauki ścisłe jak 
i nauki humanistyczne odnajdą w programie 
studiów interesujące elementy. W ramach 
studiów można od podstaw zdobyć warto-
ściowe umiejętności związane między innymi 
z grafiką komputerową, projektowaniem stron 
www, montażem wideo, itp. 

Charakterystyka studiów

Studia odznaczają się bogatym programem, 
który łączy w sobie elementy informatyki 
oraz wiedzy humanistycznej, co sprawia, 
że studenci mogą zarówno poszerzać wiedzę 
i umiejętności techniczne, jak i tak zwane 
umiejętności miękkie oparte na wiedzy 
humanistycznej i kreatywnym myśleniu. 
Oferta dydaktyczna składa się z przedmio-
tów ogólnych (wstęp do kulturoznawstwa, 
wstęp do nauk o komunikowaniu, socjologia, 
itp.), przedmiotów warsztatowych (warsztat 
mediów społecznościowych, warsztat opera-
tora telewizyjnego, warsztat projektowania 
stron www itp.), przedmiotów branżowych 

(dziennikarstwo sportowe, dziennikarstwo 
muzyczne, itp.). Profil studiów ma charakter 
praktyczny, a zajęcia prowadzone są przy wy-
korzystaniu najnowocześniejszego sprzętu 
do nagrywania audio i video oraz montażu. 
Sala nowoczesnych technologii służy nie 
tylko jako miejsce prowadzenia zajęć dy-
daktycznych, ale również do realizowania 
projektów kół naukowych oraz inicjatyw stu-
denckich. Oferta dydaktyczna poszerzona jest 
o atrakcyjne miejsca praktyk zawodowych, 
w ramach których studenci nabywają umie-
jętności praktycznych oraz często stawiają 
pierwsze kroki w swoim przyszłym miejscu 
pracy. 

Sylwetka absolwenta

W dobie dynamicznie zmieniających się 
warunków społecznych i ekonomicznych to 
kierunek, który daje duże możliwości. Osoby 
biegłe w obsłudze nowoczesnych technolo-
gii mogą znaleźć pracę w różnych branżach 
związanych z komunikowaniem. Absolwent 
jest w stanie rozwijać się zawodowo zarówno 
w sektorze publicznym, jak i w sektorze 
prywatnym, gdzie niesłabnącym zaintere-
sowaniem cieszą się umiejętności związane 
z e-commerce, obsługą social media, pozycjo-
nowaniem marki, itp.

Studia I stopnia 
•  Stacjonarne 

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I INFORMATYKI
STUDIA LICENCJACKIE

NOWE MEDIA 
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dr Łukasz Perlikowski
Kierownik Zakładu Nauk 
o Komunikacji Społecznej i Mediach

– Nowe media są kierunkiem adresowanym do kandydatów, 
którzy dobrze odnajdują się w warunkach stworzonych przez 
nowoczesne technologie i mają zapał do rozwijania oraz 
aktualizowania swoich umiejętności. Celem naszych starań 
dydaktycznych jest przygotowanie studenta do pracy zawodo-
wej, która wymaga elastyczności oraz kreatywnego myślenia. 
Oferta kształcenia opiera się przede wszystkim na treningu 
praktycznym, ale nie brakuje również kursów, w ramach któ-
rych studenci poszerzają wiedzę o współczesnych zjawiskach 
społecznych i ich wpływie na świat mediów. Szeroka gama 
przedmiotów gwarantuje, że każdy może znaleźć własne pole 
zainteresowań i rozwijać się w konkretnym kierunku. Mamy 
bowiem w ofercie przedmioty takie jakie: dziennikarstwo 
sportowe, dziennikarstwo muzyczne, warsztat prowadzenia 
mediów społecznościowych, warsztat montażu video itp. 
Z drugiej strony jesteśmy otwarci na przedmioty, które ujmują 
media z perspektywy interdyscyplinarnej. Nowe media w płyny 
sposób łączą się z marketingiem i reklamą, public relations, 
e-commerce oraz zarządzaniem. Trudno znaleźć drugi taki 
kierunek, który daje konkretne umiejętności i specjalistyczne 
przygotowanie, a także pozostawia wiele otwartych dróg 
rozwoju.

„m do kandyda
orzonych p

o rozwijania
m naszych
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Dla kogo?

Praca socjalna jest kierunkiem studiów dla 
kandydatów zainteresowanych zdobyciem 
wszechstronnej wiedzy z zakresu różnorod-
nych form pomocy społecznej, adresowanej 
do osób wykluczonych społecznie oraz 
zagrożonych marginalizacją. Profesję tę wy-
bierają osoby empatyczne, chętne do zaan-
gażowania się w sprawy i problemy słabszych. 
To zawód przyszłości, pełen ciekawych wyzwań, 
dla osób, które są wrażliwe na krzywdę innych. 
Studia dają możliwość wykonywania zawodu 
pracownika socjalnego w Polsce i w innych 
krajach Unii Europejskiej.

Charakterystyka studiów

Studia mają profil praktyczny, studenci 
zdobędą:
–  podstawową wiedzę pedagogiczną, 
socjologiczną, psychologiczną i ekono-
miczno-prawną, niezbędną do rozumienia 
i interpretowania rzeczywistości oraz zja-
wisk i procesów w obszarze pracy socjalnej;

–  wiedzę dotyczącą pracy socjalnej i opieki 
społecznej w wybranych krajach europejskich;
–  wiedzę w zakresie udzielania pomocy różnym 
grupom społecznym realizowane przez różne 
instytucje i organizacje pozarządowe;
–  umiejętności komunikacyjne konieczne 
do pracy z podopiecznymi oraz współpracy 
z instytucjami środowiska lokalnego;
–  umiejętności związane z diagnozą różnych 
zjawisk społecznych;
–  wiedzę na temat metod pracy socjalnej 
z różnymi kategoriami podopiecznych. 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku posiada kwalifikacje 
i tytuł zawodowy uprawniający do wykony-
wania zawodu pracownika socjalnego, m.in. 
w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, 
miejskich ośrodkach pomocy rodzinie, domach 
pomocy społecznej, powiatowych centrach 
pomocy rodzinie, placówkach dziennego poby-
tu,  placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
ośrodkach interwencji kryzysowej, zakładach 
poprawczych, zakładach karnych, domach 
samopomocowych, ośrodkach adopcyjnych. 

Studia I stopnia 
•  Stacjonarne 

Specjalności kształcenia:
•  Asystent rodziny i koordynator 

pieczy zastępczej
•  Wsparcie osoby z niepełnosprawno-

ścią i seniora
•  Kuratela sądowa z mediacją
•  Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I INFORMATYKI
STUDIA LICENCJACKIE

PRACA SOCJALNA 
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Dla kogo?

Studia skierowane są do osób, które interesują 
się człowiekiem, psychologicznymi uwarun-
kowaniami jego funkcjonowania oraz rolą 
psychologów w społeczeństwie. Adresatami 
mogą być zarówno absolwenci szkół średnich, 
jak również absolwenci kierunków studiów, ta-
kich jak np. filozofia, pedagogika, pedagogika 
przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika 
specjalna, socjologia, którzy chcą uzupełnić 
swoje kompetencje o znajomość psychologii 
i umiejętności interpersonalne. 

Charakterystyka studiów

Na studiach pierwszego stopnia z zakresu 
psychologii szczególny nacisk położony 
zostanie na rozwijanie umiejętności prak-
tycznych, do czego zobowiązuje profil 
studiów. Oprócz kanonu przedmiotów 
psychologicznych, takich jak m.in. pomoc 
psychologiczna, psychologia społeczna, 
rozwojowa czy kliniczna, studenci będą 
mieli możliwość nabywania umiejętności 
miękkich dzięki uzupełnieniu programu 
studiów o przedmioty z zakresu rozwoju 
osobistego. Skuteczne funkcjonowanie 

w grupie, efektywna komunikacja interper-
sonalna, rozwiązywanie problemów z wyko-
rzystaniem wiedzy psychologicznej to umie-
jętności szczególnie cenne na współczesnym 
rynku pracy, które rozwijać będą studenci 
kierunku psychologia. Dodatkowo realizacja 
praktyk zawodowych umożliwi studentom 
poznanie zakresu zadań realizowanych przez 
psychologów w ich praktycznej działalności.  

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 
absolwent może kontynuować kształcenie 
na studiach magisterskich z zakresu psycho-
logii, a uzyskany dyplom zawodowy magi-
stra psychologii będzie stanowił warunek 
wykonywania zawodu psychologa. Zdobytą 
interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności 
i kompetencje absolwent może wykorzysty-
wać np. w projektowaniu szkoleń, realizacji 
działań marketingowych, z zakresu human re-
sources czy public relations, a także w dalszym 
rozwijaniu własnych kompetencji. 
Dwustopniowy model kształcenia jest zgodny 
z systemem międzynarodowym. Absolwenci 
studiów pierwszego stopnia na kierunku 
psychologia mogą kontynuować studia także 
za granicą.

Studia I stopnia 
•  Stacjonarne 

________________________________

* kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu 

zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I INFORMATYKI
STUDIA LICENCJACKIE

PSYCHOLOGIA*

MMMAAAATTTTYYYYKKKKIII
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Dla kogo?

Szybki rozwój nowych technologii infor-
matycznych stawia interesujące wyzwania, 
co stwarza bardzo dobre perspektywy pracy 
i rozwoju absolwentom tego kierunku. Pod-
jęcie studiów na kierunku informatyka to 
długoterminowa inwestycja w przyszłość. 
Informatycy są bardzo poszukiwanymi 
specjalistami na rynku pracy i mogą liczyć 
nie tylko na ciekawą pracę, ale i na wysokie 
zarobki. 

Charakterystyka studiów

Program studiów obejmuje podstawowe 
zagadnienia związane ze wszystkimi filara-
mi współczesnych zastosowań informatyki, 
które student będzie mógł poszerzyć w ra-
mach dostępnych specjalności obieralnych 
w trakcie trwania studiów. Na inżynierskim 
kierunku Informatyka duży nacisk kładziony 

jest przede wszystkim na praktyczne umiejęt-
ności studenta. Aby to uzyskać zredukowano 
ilość wiedzy wykładowej, stricte teoretycznej, 
na rzecz zajęć laboratoryjnych prowadzonych 
bezpośrednio przy komputerze oraz praktyk 
zawodowych realizowanych w wymiarze sze-
ściu miesięcy. Z tego względu każdy student 
kończący studia, poza tytułem inżyniera, 
będzie posiadał podstawowe doświadczenie 
zawodowe, co jest ogromnym atutem na 
dzisiejszym rynku pracy. 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku informatyka uzyska ty-
tuł inżyniera. Posiądzie wiedzę do podjęcia 
studiów magisterskich na kierunku Infor-
matyka. W zależności od wybranej specjal-
ności absolwent będzie mógł podjąć pracę 
jako: programista i administrator systemów 
bazodanowych, administrator sieci kompu-
terowych, grafik komputerowy, programista 
grafiki wizualnej oraz analityk danych.

Studia I stopnia 
inżynierskie
•  Stacjonarne 

Specjalności kształcenia:
•  Programowanie i bazy danych
•  Sieci komputerowe i sieciowe syste-

my operacyjne
•  Grafika komputerowa i projektowa-

nie gier
•  Analiza danych

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I INFORMATYKI
STUDIA INŻYNIERSKIE

INFORMATYKA
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Paulina Świtalska
absolwentka pracy socjalnej, studentka I roku studiów II stopnia pedagogiki

– Po skończeniu szkoły średniej długo zastana-
wiałam się nad tym, co chcę robić w przyszłości. 
Mając zaledwie 19 lat tak naprawdę trudno wy-
brać drogę, którą będziemy musieli przejść całe 
życie. Przeglądając ofertę kierunków studiów 
w Mazowieckiej Uczelni Publicznej zwróciłam 
uwagę na pracę socjalną. Perspektywa niesienia 
pomocy tym, którzy jej potrzebują zaważyła na 
tym, że bez chwili wahania złożyłam podanie 
o przyjęcie na studia. W trakcie studiów utwierdziłam 
się w przekonaniu, iż kierunek praca socjalna jest przy-
szłościowy i moja decyzja była słuszna. Wykwalifiko-
wana kadra dydaktyczna oraz sympatyczni koledzy 
i koleżanki sprawili, że wiedzę zgłębiałam z cieka-
wością oraz zaangażowaniem. Zapotrzebowanie 
na kompetentnych pracowników socjalnych jest bardzo duże, a praca sama w sobie 
odpowiedzialna, ale też satysfakcjonująca. Zajęcia praktyczne zorganizowane przez 
Uczelnię pozwoliły na zaobserwowanie, że nie jest to sama dokumentacja i wszelkiego 
rodzaju procedury, to przede wszystkim kontakt z ludźmi, którzy potrzebują naszej pomocy. 

Adam Krakowiak

student I roku informatyki

– W trakcie wyboru studiów zwróciłem uwagę na Mazo-
wiecką Uczelnię Publiczną w Płocku. Od dawna intere-
sowałem się nowymi technologiami i zastosowaniami 
informatyki w praktyce, dlatego wybrałem ten właśnie 
kierunek. Wybór uważam za przemyślany i słuszny. 
Na studiach mogę rozwijać swoje pasje, kształcić się na 
nowoczesnym kierunku, poznawać nowych ludzi oraz 
angażować się w życie Uczelni. Wolny czas poświęcam 
nowościom z zakresu informatyki i technologiom 
cyfrowym, które nas otaczają w życiu codziennym. 

W poszerzaniu swoich horyzontów pomagają prężnie działające koła studenckie. 
Uważam, że studiowanie w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku jest wyborem 
godnym polecenia. To dynamicznie rozwijająca się Uczelnia, która przygotowuje 
absolwentów do ciągle zmieniającego się rynku pracy. Wśród oferowanych kierunków 
każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.

„absolwentk
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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 kompeten-
cji interkulturowych, podjąć zatrudnienie 
w instytucjach samorządu lokalnego, tu-
rystyce, dyplomacji, szkołach, uczelniach, 
w firmach tłumaczeniowych czy w biznesie 
wymagającym perfekcyjnej znajomości ję-
zyka angielskiego.

Charakterystyka studiów

Student otrzymuje szeroki zakres praktycznej 
wiedzy i umiejętności językowych oraz kom-
petencji interkulturowych, zostaje uwrażli-
wiony na wielokulturowość, różnorodność 
teorii naukowych i poglądów. Rozwija swoją 
kreatywność i odwagę w formułowaniu wnio-
sków. Uzyskuje specjalistyczne umiejętności 

oraz kompetencje umożliwiające skuteczne 
reagowanie na potrzeby rynku i podejmo-
wanie nowych wyzwań. Potrafi funkcjonować 
w zróżnicowanym, także międzynarodowym, 
środowisku społeczno-zawodowym.
Zdobywa cenne doświadczenie zawodowe 
dzięki blokowi intensywnych praktyk zawo-
dowych prowadzonych przez profesjonali-
stów praktyków z bogatym stażem zawodo-
wym (nauczycieli, tłumaczy, w tym tłumaczy 
przysięgłych i osoby związane z działalnością 
gospodarczą).

Sylwetka absolwenta

Absolwent zostaje wyposażony w szereg 
kompetencji specjalistycznych, niezbęd-
nych do wykonywania zawodów wykorzy-
stujących profesjonalną znajomość języka 
angielskiego. Nabyte kwalifikacje umożli-
wiają zatrudnienie w instytucjach samorządu 
lokalnego, turystyce, dyplomacji, szkołach, 
uczelniach, w firmach tłumaczeniowych 
oraz w biznesie.

Studia II stopnia 
magisterskie
•  Stacjonarne 

Specjalności kształcenia:
•  Filologia angielska 

(specjalizacje*: 
metodyczna, translacja)

________________________________

* Specjalizacje są wybierane po pierwszym 

semestrze, a ich uruchomienie jest uzależnione 

od liczby zainteresowanych osób.

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I INFORMATYKI
STUDIA MAGISTERSKIE

FILOLOGIA
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Dla kogo?

Jeśli lubisz pracować z dziećmi i młodzieżą, 
chcesz nauczyć się jak im pomagać, aktywi-
zować, diagnozować ich problemy i potrzeby; 
chcesz odkryć tajniki nauczania, wychowania 
i wsparcia, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. 

Charakterystyka studiów

Studenci uzyskają pogłębioną wiedzę na 
temat przemian dokonujących się w peda-
gogice ogólnej oraz metodyce przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej. Nauczą się diagnozowania
i projektowania działań pedagogicznych. 
Dzięki praktyce pedagogicznej wykształcą 
umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych 
i wychowawczych z dziećmi.
Na magisterskich studiach z zakresu resocjaliza-
cji społecznie nieprzystosowanych zwracamy 
uwagę na umiejętności praktyczne studentów. 
Uzyskają oni pogłębioną wiedzę na temat 
przemian dokonujących się w pedagogice 
ogólnej oraz specjalnej. Nauczą się diagnozo-
wania i projektowania działań pedagogicznych, 
posługiwania się metodami pracy w systemie 
wsparcia osób nieprzystosowanych społecznie. 
Dzięki praktyce pedagogicznej wykształcą umie-
jętność prowadzenia zajęć wychowawczych 

z dziećmi oraz stosowania technik psychoso-
cjoterapeutycznych. Duży nacisk kładziony jest 
na umiejętności praktyczne studenta. 

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie mógł znaleźć pracę w pla-
cówkach przedszkolnych, w klasach I-III szkoły 
podstawowej, firmach specjalizujących się 
w opiece i edukacji dzieci na poziomie przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym, placówkach 
wychowania pozaszkolnego, wychowawcy 
w świetlicach szkolnych i opiekuńczo-wycho-
wawczych. 
Po ukończeniu studiów na specjalności reso-
cjalizacja społecznie nieprzystosowanych ab-
solwent będzie mógł pracować w charakterze 
pedagoga w szkołach, placówkach opiekuńczo
-wychowawczych, pozaszkolnych; w młodzie-
żowych ośrodkach socjoterapii, wychowaw-
czych, schroniskach dla nieletnich, zakładach 
poprawczych, karnych, ośrodkach uzależnień. 
Absolwent będzie przygotowany do pracy na 
stanowiskach specjalistycznych w strukturach 
administracji państwowej, samorządowej, od-
powiedzialnej za profilaktykę i resocjalizację, 
w zespołach zarządzania kryzysowego, 
aresztach śledczych, sądownictwie, kurateli 
sądowej, jako policjant prewencji oraz funkcjo-
nariusz służby więziennej i ochrony państwa.

Studia II stopnia magisterskie
•  Stacjonarne 

Specjalności kształcenia:
•  Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie 

przedszkolne
•  Resocjalizacja społecznie nieprzystoso-

wanych

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I INFORMATYKI
STUDIA MAGISTERSKIE

PEDAGOGIKA
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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

Duży nacisk kładziony jest na umiejętności 
praktyczne studenta. Studenci uzyskają 
pogłębioną wiedzę na temat przemian do-
konujących się w pedagogice i metodyce 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Nauczą się 
diagnozowania i projektowania działań peda-
gogicznych w odniesieniu do wychowanków. 
Dzięki praktyce pedagogicznej wykształcą 
umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycz-
nych i wychowawczych z dziećmi.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów na kierunku pe-
dagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
absolwent będzie mógł znaleźć pracę w pla-
cówkach przedszkolnych, w klasach I-III szkoły 
podstawowej, firmach specjalizujących się 
w opiece i edukacji dzieci na poziomie przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym.

Studia jednolite 
magisterskie 
•  Stacjonarne 

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I INFORMATYKI
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

PEDAGOGIKA 
PRZEDSZKOLNA i WCZESNOSZKOLNA
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Dla kogo?

Studia kierowane są do osób, które chcą zdobyć 
wiedzę, rozwinąć umiejętności oraz kompeten-
cje społeczne niezbędne do pracy z dziećmi, 
młodzieżą, a także z osobami dorosłymi, które 
potrzebują specjalistycznej pomocy i wsparcia. 
Jeśli jesteś osobą wrażliwą, empatyczną i twór-
czą, nie boisz się wyzwań, potrafisz dostrzec 
i uszanować indywidualność każdego człowie-
ka wybór tego kierunku z pewnością spełni 
Twoje oczekiwania. 

Charakterystyka studiów

Studia pozwalają na uzyskanie kwalifikacji 
umożliwiających projektowanie i realizację 
działań pedagogicznych i terapeutycznych 
wobec osób z odchyleniami od normy, 
z zaburzeniami i dysfunkcjami rozwojowymi 
i funkcjonalnymi, w szczególności z zaburze-
niami ze spektrum autyzmu, z trudnościami 

w zakresie komunikacji językowej, zagrożo-
nych niedostosowaniem społecznym oraz 
niedostosowanych społecznie. Są to studia 
o profilu praktycznym, co oznacza przewagę 
zajęć umożliwiających zdobywanie umiejęt-
ności praktycznych i kompetencji społecznych 
oraz ich realizację nie tylko przez naukowców, 
ale także praktyków, czyli przyszłych praco-
dawców. 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu pedagogiki specjalnej ab-
solwent będzie przygotowany do pracy 
w sektorach oświaty, zdrowia i pomocy 
społecznej, także wymiaru sprawiedliwości, 
w szczególności w szkołach i placówkach, 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 
specjalistycznych ośrodkach terapeutycznych 
oraz innych o charakterze rehabilitacyjnym, 
socjoterapeutycznym i resocjalizacyjnym 
– adekwatnie do ukończonej specjalności 
studiów.

Studia jednolite 
magisterskie 
•  Stacjonarne 

Specjalności kształcenia:
•  Edukacja i terapia osób z zaburzeniami 

ze spektrum autyzmu – specjalność 
nauczycielska

•  Logopedia – specjalność nauczycielska
•  Pedagogika resocjalizacyjna – specjal-

ność nauczycielska  

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I INFORMATYKI
STUDIA MAGISTERSKIE

PEDAGOGIKA SPECJALNA
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Dla kogo?

Studia skierowane są do osób interesujących 
się działaniem instytucji publicznych, rolą ad-
ministracji w funkcjonowaniu współczesnego 
społeczeństwa i gospodarki. To propozycja 
dla tych, którzy wiążą przyszłość z pracą 
w instytucjach państwowych i samorządowych, 
a także w komórkach administracyjnych przed-
siębiorstw.

Charakterystyka studiów

Studia zapewniają 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 instytucji 
pełniących funkcje publiczne, a także prowa-

dzących działalność gospodarczą. Poznają 
mechanizmy polityczne rządzące funkcjo-
nowaniem administracji. Zdobędą wiedzę 
i umiejętności obejmujące organizację za-
mówień publicznych, podstawy zarządzania, 
psychologię, komunikację z interesariu-
szami, komunikowania się z otoczeniem 
w miejscu pracy oraz sztukę negocjacji, 
a zatem należące do kluczowych z perspekty-
wy współczesnego rynku pracy. 

Sylwetka absolwenta

Osoby, które ukończą studia na kierunku 
administracja, są przygotowane do wej-
ścia na konkurencyjny i wymagający rynek 
pracy. Nabyte kompetencje i umiejętności, 
pozwalają absolwentom na podjęcie pracy 
w instytucjach publicznych: samorządzie te-
rytorialnym i urzędach państwowych, a także 
w szeroko rozumianym biznesie. Absolwenci 
mogą również podjąć i sprawnie prowadzić 
własną działalność gospodarczą.

Studia I stopnia 
•  Stacjonarne 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
STUDIA LICENCJACKIE

ADMINISTRACJA
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Dla kogo?

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrz-
ne skierowane są do osób interesujących 
się światem społecznym, funkcjonowaniem 
instytucji publicznych, w szczególności z sek-
tora bezpieczeństwa wewnętrznego. Kierunek 
bezpieczeństwo wewnętrzne to propozycja dla 
osób wiążących swoją przyszłość m.in. z pracą 
w służbach mundurowych, organach bezpie-
czeństwa oraz administracji publicznej zwią-
zanej z bezpieczeństwem.

Charakterystyka studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrz-
ne pozwalają zdobyć wiedzę, umiejętności 
i kompetencje z zakresu funkcjonowania 
instytucji publicznych oraz współczesnych 
społeczeństw, w szczególności w zakresie 
bezpieczeństwa wewnętrznego. Dostarczają 

informacji o działaniu wewnętrznych syste-
mów bezpieczeństwa państwa, zagrożeniach 
naturalnych, społecznych czy terrorystycz-
nych. Studenci poznają sposoby zwalczania 
zagrożeń. Bezpieczeństwo wewnętrzne to 
nauka ustawodawstwa, którego przedmio-
tem są różne służby mundurowe. Studia mają 
charakter praktyczny. Zajęcia prowadzone 
są przez doświadczoną kadrę naukową oraz 
praktyków m.in. pracowników Policji czy też 
Straży Miejskiej.  

Sylwetka absolwenta

Specjaliści ds. bezpieczeństwa są niezbęd-
ni w wielu zakresach życia politycznego, 
społecznego i gospodarczego. Absolwent 
bezpieczeństwa wewnętrznego będzie mógł 
znaleźć pracę w: sektorze bezpieczeństwa, 
policji, służbach, komórkach administracji 
publicznej, wymiarze sprawiedliwości, organi-
zacjach społecznych i fundacjach zajmujących 
się bezpieczeństwem wewnętrznym.

Studia I stopnia 
•  Stacjonarne 

Specjalności kształcenia:
•  Bezpieczeństwo i porządek publiczny
•  Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
STUDIA LICENCJACKIE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
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dr Bartłomiej Różycki
wykładowca

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia 
pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności, które umożliwiają podjęcie 
pracy w zawodach związanych z przeciwdziałaniem różnym zagroże-
niom współczesnego świata – w służbach mundurowych, takich jak 
policja, wojsko czy straż graniczna, a także urzędach oraz instytucjach 
administracji publicznej. Program studiów jest tak zaplanowany, 
że wiele nabywanych w ich toku umiejętności przydatnych będzie 
również w przypadku poszukiwania innego rodzaju zajęcia, np. pracy 
w dużej firmie bądź przy zakładaniu własnego biznesu.
Osoby zdecydowane na podjęcie w przyszłości pracy biurowej mogą 
bardziej zainteresować się kierunkiem administracja pierwszego 
stopnia. Stanowi on przygotowanie do kariery w urzędach, ale tak-
że w szerokim obszarze administracji komercyjnej, funkcjonującej 
w przedsiębiorstwach. Na studiach tych większy nacisk położony jest 
też na zagadnienia związane z naukami prawnymi.
Oba kierunki studiów dają więc dużą elastyczność w kształtowaniu 
swojej przyszłości. Siedziby służb, instytucji publicznych oraz przed-
siębiorstw oferujących zatrudnienie ich absolwentom znajdują się na 
terenie całego kraju, dając wiele możliwości rozpoczęcia kariery zawo-
dowej. Oferowane przez Uczelnię dodatkowe kursy (m. in. samoobrony, 
strzeleckie, na prawo jazdy, obsługi programów komputerowych) 
współgrają z programami studiów i pozwalają dodatkowo podnieść 
cenne na rynku pracy kwalifikacje.
Studia na powyższych kierunkach trwają trzy lata i kończą się uzyska-
niem tytułu licencjata. Osobom zainteresowanym dalszym rozwojem 
oferujemy też dwuletnie uzupełniające studia magisterskie, łączące 
zagadnienia obu kierunków pierwszego stopnia: bezpieczeństwo we-
wnętrzne z administracją publiczną.

„że wiele na
również w pr

dużej firmi
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Dla kogo?

Studia I stopnia na kierunku ekonomia dają 
wszechstronną wiedzę i przygotowują do 
wykonywania zawodu ekonomisty-specjali-
sty w dziedzinie gospodarowania zasobami 
finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Dedy-
kowane osobom, które chcą: zdobyć wiedzę 
ekonomiczną umożliwiającą realizację za-
dań zawodowych, uzyskać tytuł zawodowy 
licencjata, planują podjąć studia II stopnia 
na kierunku ekonomia lub pokrewnych. 

Charakterystyka studiów

Ekonomia od lat cieszy się dużą popularnością 
wśród przyszłych studentów i zajmuje miejsce 
w TOP10 wielu rankingów najczęściej wy-
bieranych kierunków! Wykształcenie ekono-
miczne daje możliwość wielotorowej kariery 

zawodowej. Zdobyta podczas studiów wiedza 
i umiejętności pozwalają na: lepsze rozumienie 
zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, 
analizę i interpretację danych ekonomicznych 
oraz wykorzystywanie różnorodnych narzędzi 
i instrumentów ekonomicznych w celu maksy-
malizowania uzyskiwanych korzyści.
 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów I stopnia na kierun-
ku ekonomia mogą znaleźć zatrudnienie 
w sektorze publicznym i prywatnym, ponadto 
mogą cieszyć się możliwościami znalezienia 
zatrudnienia jako m.in.: menedżerowie firm, 
specjaliści ds. rozwoju przedsiębiorstwa, dy-
rektorzy ekonomiczni w przedsiębiorstwie, 
analitycy w bankach i innych instytucjach 
finansowych, stratedzy gospodarczy, doradcy 
ekonomiczni, itp.

Studia I stopnia 
•  Stacjonarne 
•  Stacjonarne popołudniowe

Specjalności kształcenia:
•  Finanse i rachunkowość 

przedsiębiorstw
•  Finanse publiczne i administracja
•  Logistyka w działalności 

gospodarczej
•  Informatyka w biznesie
•  Ekonomika handlu i usług

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
STUDIA LICENCJACKIE

EKONOMIA
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Elżbieta Kacprzak

studentka I roku II stopnia ekonomii

– Wybrałam studia na Mazowieckiej, ponieważ 
od zawsze interesowałam się ekonomią oraz finan-
sami. Wybierając drugi stopień, kierowałam się tym, 
iż w przyszłości myślę o założeniu własnej działalno-
ści gospodarczej. Dzięki studiom nie muszę martwić 
się o prowadzenie księgowości. Na Uczelni mogę 
rozwijać się nie tylko w kierunku ekonomicznym. 
Uczelnia daje wiele możliwości poszerzenia swojej 
wiedzy poprzez udział w kołach naukowych. Jestem 
przewodniczącą jednego z nich. Organizujemy 
rożnego rodzaju eventy, wycieczki oraz dodat-
kowe spotkania z ludźmi z branży. Dodatkowym 
atutem studiowania tutaj jest także to, iż nie muszę 
wyprowadzać się z mojego rodzinnego Płocka, 
by z tych wszystkich dobrodziejstw skorzystać.

Katarzyna Cichocka

studentka I roku zarządzania

– Pracownicy oraz wykładowcy urzekli mnie swoją rze-
telnością i podejściem do studenta. Zdecydowałam się 
podjąć studia, żeby podnieść swoje kwalifikacje w nowej 
pracy. Wybór był dość oczywisty, tylko Mazowiecka Uczel-
nia Publiczna w Płocku. Zarządzanie to kierunek, który 
z pewnością pozwoli mi na rozwój umiejętności i posze-
rzenie wiedzy, która jest potrzebna u nowego pracodawcy. 
Moja firma wymaga od pracowników samoorganizacji 
i kreatywnego podejścia do wykonywanych obowiązków. 
Jestem przekonana, że wykwalifikowana kadra pozwoli 
mi na uzyskanie dodatkowych umiejętności, które 
w przyszłości pozwolą mi na awanse zawodowe.

„studentka 
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Dla kogo?

Studia I stopnia na kierunku finanse z elemen-
tami matematyki mają na celu zaznajomienie 
studentów z zaawansowaną wiedzą z zakresu 
współczesnych finansów, uwzględniającą 
w szczególności mechanizmy finansowe, działa-
jące na rynkach finansowych oraz przejawiające 
się w funkcjonowaniu instytucji finansowych, 
przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz 
jednostek sektora finansów publicznych.

Charakterystyka studiów

Studia na kierunku finanse z elementami mate-
matyki umożliwiają zdobycie ważnych w przyszłej 
pracy zawodowej umiejętności takich jak: iden-
tyfikacja, analiza i synteza zjawisk oraz procesów 
gospodarczych i finansowych, rozwiązywanie 
problemów w obszarze finansów przy wykorzy-
staniu właściwych metod i narzędzi oraz nowocze-
snych technik informacyjno-komunikacyjnych. 
Kierunek rozwija także umiejętności podejmo-
wania decyzji gospodarczych i finansowych. 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na 
kierunku finanse z elementami matematyki 

mogą znaleźć zatrudnienie jako m.in.: księ-
gowi, pracownicy biur rachunkowych, pra-
cownicy instytucji finansowych, pracownicy 
instytucji wspomagających funkcjonowanie 
systemu finansowego, doradcy podatkowi, 
analitycy, doradcy i pośrednicy finansowi, 
pracownicy firm i towarzystw ubezpiecze-
niowych. 

Oferujemy

– Certyfikowane zajęcia prowadzone w pra-
cowni symulacji biznesowych, gdzie studenci 
mają możliwość poznania zasad prowadze-
nia działalności gospodarczej w warunkach 
symulowanych;
– Zajęcia prowadzone przez nauczycieli 
posiadających doświadczenie praktyczne 
zdobyte poza uczelnią
– Zajęcia prowadzone w laboratorium kom-
puterowym, m.in. moduł zajęć z rachunko-
wości z wykorzystaniem programów finan-
sowo-księgowych;
– Wszechstronny rozwój: wyjazdy studyj-
ne, np. Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie, Centrum Pieniądza NBP, Port 
w Gdańsku; warsztaty i wykłady otwarte 
pogłębiające wiedzę praktyczną; dodatkowe 
certyfikaty, np. Certyfikat Księgowego CIK, 
praca w studenckich kołach naukowych, 
udział w konferencjach naukowych.

Studia I stopnia 
•  Stacjonarne 

Specjalności kształcenia:
•  Rachunkowość i finanse
•  Administracja i finanse

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
STUDIA LICENCJACKIE

FINANSE Z ELEMENTAMI MATEMATYKI
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Dla kogo?

Program został stworzony dla tych wszystkich, 
którzy wyznaczają sobie ambitne cele zawo-
dowe, potrafią myśleć strategicznie, posiadają 
predyspozycje przywódcze, chcą odkrywać 
w sobie cechy, które można uznać za atuty 
współczesnego menadżera. Chcą kształtować 
kompetencje przyszłości poprzez przyswojenie 
wiedzy biznesowej.  

Charakterystyka studiów

Zarządzanie to jeden z kierunków studiów, 
które zwiększają szansę na szybsze zatrud-
nienie po uzyskaniu dyplomu, dlatego od 
kilku lat utrzymuje się tendencja, iż kieru-
nek ten jest jednym z niekwestionowanych 
liderów rankingu popularności kierunków 
preferowanych przez kandydatów na studia 

wyższe. Kierunek ten o wyraźnie interdy-
scyplinarnym charakterze obejmuje więc 
szerokie spektrum przedmiotów z zakresu 
zarządzania oraz podstawowych grup za-
gadnień, najistotniejszych dla rozumienia 
współczesnych problemów życia społeczne-
go i gospodarczego. Główną zaletą studiów 
jest ich praktyczny wymiar. 

Sylwetka absolwenta

Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie 
sprawi, że absolwent doskonale odnajdzie 
się na stanowisku niższego i średniego 
szczebla kierowniczego lub samodzielnego 
specjalisty, zarówno w organizacjach bizne-
sowych, jak w domenie publicznej. Z powo-
dzeniem może pełnić funkcje menadżerskie 
i doradcze w wymiarze krajowym, międzyna-
rodowym i globalnym

Studia I stopnia 
•  Stacjonarne 
•  Stacjonarne popołudniowe

Specjalności kształcenia:
•  Zarządzanie w biznesie

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
STUDIA LICENCJACKIE

ZARZĄDZANIE
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Dla kogo?

Studia magisterskie na kierunku bezpieczeń-
stwo wewnętrzne z administracją publiczną 
skierowane są do osób interesujących się dzia-
łaniem instytucji publicznych, administracji 
centralnej i samorządowej. Kierunek wychodzi 
na przeciw rynkowemu zapotrzebowaniu na 
wykształconych specjalistów zajmujących się 
problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego 
i administracji.

Charakterystyka studiów

Studia na tym kierunku pozwalają na-
być wiedzę, umiejętności i kompetencje 
z zakresu nauk prawnych, społecznych, praw 
człowieka, bezpieczeństwa i funkcjonowa-
nia państwa, funkcjonowania służb mun-
durowych i cywilnych odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo i administrację, które 
są niezbędne do pełnienia funkcji admini-

stracyjnych, kierowniczych w strukturach 
administracji państwowej i samorządowej 
odpowiedzialnej za bezpieczeństwo we-
wnętrzne. 
Studenci poznają w stopniu zaawanso-
wanym normy i zasady prawa polskiego 
i europejskiego istotne dla działania insty-
tucji pełniących funkcje publiczne, a także 
prowadzących działalność gospodarczą.
 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci posiadają wiedzę w zakresie 
administracji, bezpieczeństwa i zarządzania 
w sytuacjach kryzysowych. Po tym kierunku 
student będzie mógł znaleźć pracę m.in. w: 
instytucjach publicznych (samorządzie tery-
torialnym i urzędach państwowych, insty-
tucjach odpowiedzialnych za zapewnienie 
bezpieczeństwa: publicznego i państwa), 
w sektorze prywatnym w działach admini-
stracyjnych przedsiębiorstw.

Studia II stopnia 
•  Stacjonarne 
•  Stacjonarne popołudniowe

Specjalności kształcenia:
•  System ochrony państwa
•  Administracja i zarządzanie 

bezpieczeństwem
•  Kryminologia z elementami 

kryminalistyki

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
STUDIA MAGISTERSKIE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 
Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ



47mazowiecka uczelnia publiczna w płocku

Dla kogo?

Studia II stopnia umożliwiają dalszy rozwój 
i znacznie poszerzają wiedzę z zakresu ekono-
mii. Kontynuacja specjalności realizowanej na 
studiach I stopnia pozwoli poszerzyć umiejęt-
ności i wiedzę specjalistyczną, dzięki którym 
absolwent będzie wyróżniał się na rynku pracy. 
Studia II stopnia są dedykowane osobom, któ-
re chcą poszerzyć wiedzę z zakresu ekonomii, 
uzyskać tytuł zawodowy magistra.

Charakterystyka studiów

Głównym walorem kierunku jest łączenie 
wielu obszarów, dyscyplin i zakresów te-
matycznych, począwszy od zarządzania, 

poprzez administrację, finanse, skończyw-
szy na aspektach praktycznych stosowanych 
w przedsiębiorstwach, w sektorze finansów 
publicznych i instytucjach finansowych 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów II stopnia na kierun-
ku ekonomia mogą znaleźć zatrudnienie 
w sektorze publicznym i prywatnym jako 
m.in. :  menedżerowie f irm, specjal iści 
ds. rozwoju przedsiębiorstwa, dyrekto-
rzy ekonomiczni w przedsiębiorstwie, 
analitycy w bankach i innych instytucjach 
f inansowych,  stratedz y gospodarcz y, 
doradcy ekonomiczni, eksperci w insty-
tucjach rządowych, regionalnych i pozarzą-
dowych, itp.

Studia II stopnia 
•  Stacjonarne 
•  Stacjonarne popołudniowe
•  Niestacjonarne

Specjalności kształcenia:
•  Finanse i rachunkowość 

 przedsiębiorstw
•  Finanse publiczne i administracja
•  Logistyka w działalności 

 gospodarczej

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
STUDIA MAGISTERSKIE

EKONOMIA
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rekrutacjA krok po kroku

Sprawdź ofertę dydaktyczną i wybierz kierunek studiów.

Zarejestruj się na stronie Internetowa Rejestracja Kandydatów 
w terminie do 14 lipca 2021 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 formularz oraz skierowanie 
na badania.

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł 
na indywidualne konto bankowe wygenerowane przez system IRK

Przygotuj wymagane dokumenty i do dnia 14 lipca 2020 roku 

złóż w siedzibie Uczelni lub prześlij pocztą na adres:

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock

w papierowej teczce, opisanej wg wzoru:
    – imię i nazwisko
    – kierunek
    – tryb studiów: stacjonarne/niestacjonarne
    – stopień studiów: pierwszego stopnia / drugiego stopnia /
       jednolite studia magisterskie

Informacje dotyczące Twojego statusu na kolejnych etapach 

postępowania rekrutacyjnego otrzymasz za pomocą indywidualne-
go konta w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK.

14 czerwca – 14 lipca 2021 roku

1

2

4

5

3
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•  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 kwalifikacyjnym 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 wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
•  zaświadczenie od specjalisty logopedy o braku przeciwwskazań do studiowania (dotyczy kandydatów 

na kierunek pedagogika specjalna: logopedia – specjalność nauczycielska),
•  pełnomocnictwo – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią na druku 

pełnomocnictwa.  

Na studia I stopnia / studia jednolite magisterskie

Na studia II stopnia 
•  ankieta osobowa (formularz należy wydrukować po dokonaniu rejestracji internetowej),
•  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 wyliczoną średnią z toku studiów (do dwóch miejsc po przecinku),
•  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 wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów 

osobistych,
•  pełnomocnictwo – w przypadku gdy dokumenty 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.
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Przyjmowanie kandydatów na I rok studiów 
następuje na podstawie postępowania 
kwalifikacyjnego, którego zasadniczym 
elementem jest:

- wynik egzaminu maturalnego,

- wynik egzaminu dojrzałości lub ukończe-
nia 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 decy-
duje liczba uzyskanych punktów.

kryteria naboru
Studia pierwszego stopnia

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 2021/2022

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

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 – 

poziom 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 dojrzało-

ści trzeciego przedmio-

tu kandydat wskazuje 

wybrany przez siebie 

przedmiot i ocenę ze 

świadectwa ukończe-

nia szkoły średniej

p
ie

lę
g

n
ia

rstw
o

p
o

ło
żn

ictw
o
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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 wybo-
ru – 0,4

b
e

zp
ie

cze
ń

stw
o

 w
e

w
n

ę
trzn

e

bezpieczeń-
stwo 
i porządek 
publiczny

•  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 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 wybo-
ru – 0,4

bezpieczeń-
stwo cyber-
przestrzeni

e
k

o
n

o
m

ia

ekonomika 
handlu 
i usług

•  ocena z jednego 
z przedmiotów do 
wyboru (geografia, 
matematyka, chemia, 
fizyka, wiedza o społe-
czeństwie, język polski, 
historia, biologia) 
na świadectwie 
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 
lub język polski lub 
historia lub biologia 
oraz język obcy – 
poziom podstawowy 
lub rozszerzony

Suma wyników 

przedmiotów kie-

runkowych, którym 

nadaje się następują-

cą wagę: 

•  Geografia lub ma-

tematyka lub chemia 

lub fizyka lub wiedza 

o społeczeństwie lub 

język polski lub histo-

ria lub biologia – 0,6

•  Język obcy – 0,4

finanse i ra-

chunkowość 

przedsię-

biorstw
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e
k

o
n

o
m

ia

finanse 

publiczne 

i admini-

stracja

•  ocena z jednego 
z przedmiotów do 
wyboru (geografia, 
matematyka, chemia, 
fizyka, wiedza o społe-
czeństwie, język polski, 
historia, biologia) na 
świadectwie dojrzało-
ści  – 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 
lub język polski lub 
historia lub biologia 
oraz język obcy – 
poziom podstawowy 
lub rozszerzony

Suma wyników 

przedmiotów kie-

runkowych, którym 

nadaje się następują-

cą wagę: 

•  Geografia lub ma-

tematyka lub chemia 

lub fizyka lub wiedza 

o społeczeństwie lub 

język polski lub histo-

ria lub biologia – 0,6

•  Język obcy – 0,4

informatyka 

w biznesie

logistyka 

w działalno-

ści gospo-

darczej

fi
n

a
n

se
 z e

le
m

e
n

ta
m

i m
a

te
m

a
ty

k
i

administra-

cja i finanse

•  ocena z jednego 

z przedmiotów do 

wyboru (geografia, 

matematyka, chemia, 

fizyka, wiedza o społe-

czeństwie, język polski, 

historia, biologia) na 

świadectwie dojrzało-

ści – 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 

lub język polski lub 

historia lub biologia 

oraz język obcy – 

poziom podstawowy 

lub rozszerzony

Suma wyników 

przedmiotów kie-

runkowych, którym 

nadaje się następują-

cą wagę: 

•  Geografia lub ma-

tematyka lub chemia 

lub fizyka lub wiedza 

o społeczeństwie lub 

język polski lub histo-

ria lub biologia – 0,6

•  Język obcy – 0,4

rachun-

kowość 

i finanse
za

rzą
d

za
n

ie

zarządzanie 

w biznesie

•  ocena z jednego 
z przedmiotów do 
wyboru (geografia, 
matematyka, chemia, 
fizyka, wiedza o społe-
czeństwie, język polski, 
historia, biologia) na 
świadectwie dojrzało-
ści  – 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 
lub język polski lub 
historia lub biologia 
oraz język obcy – 
poziom podstawowy 
lub rozszerzony

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

•  Geografia lub ma-
tematyka lub chemia 
lub fizyka lub wiedza 
o społeczeństwie lub 
język polski lub histo-
ria lub biologia – 0,6

•  Język obcy – 0,4
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fi
lo

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 

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 wybo-

ru – 0,2

p
ra

ca
 so

cja
ln

a

asystent 

rodziny 

i koordyna-

tor pieczy 

zastępczej •  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 wybo-
ru – 0,4

wsparcie 

osoby 

z niepełno-

sprawnością 

i seniora

kuratela 

sądowa 

z mediacją

resocjalizacja 

z profilakty-

ką społeczną
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p
sy

ch
o

lo
g

ia
*

* kieru
n

ek zo
sta

n
ie u

ru
ch

o
m

io
n

y p
o

 u
zyska

n
iu

 zg
o

d
y M

EiN

•  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, 

matematyka, wiedza 

o społeczeństwie) na 

świadectwie dojrzało-

ści – 0,4

Język obcy – poziom 

podstawowy lub 

rozszerzony; Język 

polski, przedmiot do 

wyboru (biologia, 

chemia, fizyka, filozo-

fia, geografia, historia, 

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 wybo-

ru – 0,4

in
fo

rm
a

ty
k

a

analiza 

danych

•  ocena z jednego 

z przedmiotów do 

wyboru (geografia, 

matematyka, chemia, 

fizyka, wiedza o społe-

czeństwie, język polski, 

historia, biologia) na 

świadectwie dojrzało-

ści  – 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 

lub język polski lub 

historia lub biologia 

oraz język obcy – 

poziom podstawowy 

lub rozszerzony

Suma wyników 

przedmiotów kie-

runkowych, którym 

nadaje się następują-

cą wagę: 

•  Geografia lub ma-

tematyka lub chemia 

lub fizyka lub wiedza 

o społeczeństwie lub 

język polski lub histo-

ria lub biologia – 0,6

•  Język obcy – 0,4

grafika kom-

puterowa 

i projekto-

wanie gier

programo-
wanie i bazy 
danych

sieci kom-
puterowe 
i sieciowe 
systemy 
operacyjne
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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 pierw-
szego stopnia, drugiego stopnia lub jed-
nolitych studiów magisterskich (wyliczona 
z dokładnością do dwóch miejsc po prze-
cinku 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 pierw-
szego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, 
wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku oraz ocena na dyplomie prze-
liczona na punkty rekrutacyjne.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na stu-
dia drugiego stopnia na kierunek pedago-
gika, ekonomia, filologia, bezpieczeństwo 
wewnętrzne z administracją publiczną 
otrzymuje dodatkowo dwa punkty w przy-
padku 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 kierunku pie-
lęgniarstwo).
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Zasady i tryb przyjęć na I rok studiów drugiego stopnia 

w roku akademickim 2021/2022

Kierunek

studiów

Specjalność 

kształcenia

Ocena na dyplomie 

przeliczona na punkty 

rekrutacyjne 

Średnia z całego 

toku studiów 

przeliczona 

na punkty 

rekrutacyjne 

Ukończone kierunki 

i specjalności

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

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 

p
e

d
a

g
o

g
ik

a

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 
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fi
lo

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 stop-
nia na kierunku filologia, 
specjalność Filologia 
angielska;

– studia pierwszego stop-
nia na kierunku filologia 
angielska w zakresie na-
uczania języka angielskie-
go dla uzyskania kwalifika-
cji nauczycielskich ;

– studia na innym kierunku 
wraz z certyfikatem języ-
kowym potwierdzającym 
znajomość języka ang. 
na poz. C1*

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

system 
ochrony 
państwa

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 humani-
stycznych i społecznych

administracja 
i zarządzanie 
bezpieczeń-
stwem

kryminologia 
z elementami 
kryminali-
styki

    • 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

* Uznawane certyfikaty poświadczające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1
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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 pierwsze-
go stopnia, drugiego stop-
nia lub jednolitych studiów 
magisterskich na kierunku 
Ekonomia, Finanse, Zarzą-
dzanie, Rachunkowość, 
Finanse i rachunkowość, 
Finanse z elementami 
matematyki, Analiza da-
nych, Informatyka lub inny 
kierunek i specjalności 
z zakresu nauk społecz-
nych, jak i humanistycz-
nych, a także pokrewny. 
Zaliczenie różnic progra-
mowych zgodnie z decyzją 
Dziekana WNEI.

e
k

o
n

o
m

ia

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 pierwsze-
go stopnia, drugiego stop-
nia lub jednolitych studiów 
magisterskich na kierunku 
Ekonomia, Finanse, Zarzą-
dzanie, Rachunkowość, 
Finanse i rachunkowość, 
Finanse z elementami 
matematyki, Analiza da-
nych, Informatyka lub inny 
kierunek i specjalności 
z zakresu nauk społecz-
nych, jak i humanistycz-
nych, a także pokrewny. 
Zaliczenie różnic progra-
mowych zgodnie z decyzją 
Dziekana WNEI.

e
k

o
n

o
m

ia

logistyka 
w działalności 
gospodarczej

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
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Przyjmowanie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie 
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
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Zasady i tryb przyjęć na I rok studiów jednolitych magisterskich 

w roku akademickim 2021/2022

Kierunek

studiów

Specjalność 

kształcenia

Egzamin dojrzałości

(świadectwo dojrzałości 

lub ukończenia szkoły)

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 wybo-

ru – 0,2

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 podstawowy 
lub rozszerzony 

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

•  język polski – 0,5

•  język obcy – 0,3

•  przedmiot do wybo-
ru – 0,2

Logopedia 
– specjalność 
nauczycielska

Pedagogika 
resocjalizacyjna 
– specjalność 
nauczycielska
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Wydział Nauk Humanistycznych 

i Informatyki

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

Wydział Nauk Społecznych

ul. Gałczyńskiego 28, 09-400 Płock, pok. 203
tel. 24/366-54-19 lub 24/366-54-10
wns@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. Erasmus+

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

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



www.mazowiecka.edu.pl


