
Liczba miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022: 
 

 

Lp. Nazwa kierunku/specjalności Forma kształcenia Liczba miejsc 

1.  kierunek administracja* studia I stopnia 60 

2.  kierunek architektura studia I stopnia 80 

3.  kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia 100 

4.  kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia 80 

5.  kierunek dietetyka studia I stopnia 50 

6.  kierunek finanse i rachunkowość  studia I stopnia 50 

7.  kierunek filologia, specjalność filologia angielska studia I stopnia 50 

8.  kierunek filologia, specjalność filologia germańska studia I stopnia 40 

9.  kierunek informatyka  studia I stopnia 80 

10.  
kierunek jazz i muzyka estradowa,  

specjalności wokalistyka i instrumentalistyka 
studia I stopnia 10 

11.  
kierunek jazz i muzyka estradowa,  

specjalność realizacja dźwięku 
studia I stopnia 20 

12.  

kierunek jazz i muzyka estradowa,  

specjalność edukacja artystyczna w jazzie i muzyce 

estradowej 

studia I stopnia 20 

13.  kierunek jazz i muzyka estradowa* studia II stopnia 12 

14.  kierunek kosmetologia studia I stopnia 50 

15.  kierunek pielęgniarstwo studia I stopnia 80 

16.  kierunek pielęgniarstwo studia II stopnia 40 

17.  kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka studia I stopnia 50 

18.  kierunek ratownictwo medyczne studia I stopnia 80 

19.  kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji studia I stopnia 50 

20.  kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji studia II stopnia 36 

 Σ 1038 

 

 

Liczba miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022: 
 

Lp. Nazwa kierunku/specjalności Forma kształcenia Liczba miejsc 

1.  kierunek administracja* studia I stopnia 30 

2.  kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia 40 

3.  kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia 30 

4.  kierunek dietetyka studia I stopnia 30 

5.  kierunek finanse i rachunkowość  studia I stopnia 40 

6.  kierunek filologia, specjalność filologia angielska studia I stopnia 30 

7.  kierunek filologia, specjalność filologia germańska studia I stopnia 30 

8.  kierunek informatyka  studia I stopnia 30 

9.  kierunek kosmetologia studia I stopnia 30 

10.  kierunek pielęgniarstwo - studia pomostowe  studia I stopnia 30 

11.  kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka studia I stopnia 30 

12.  kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji studia I stopnia 40 

13.  kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji studia II stopnia 30 

 Σ 420 

 

 

* rekrutacja na studia będzie prowadzona po uprzednim uzyskaniu pozwolenia Ministra Edukacji i Nauki  

    na ich utworzenie.  


