
 
 
 

       Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 154 - 2019/2020 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 29 czerwca 2020 r. 
 w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie  

i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2021/2022 
 

 
ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

rok akademicki 2021/2022 
 

 

KIERUNEK STUDIÓW / profil PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE 

1. BUDOWNICTWO / ogólnoakademicki  matematyka  albo chemia  albo fizyka  

2. DIETETYKA/ ogólnoakademicki  biologia albo chemia 

3. EKONOMIA / ogólnoakademicki 

 matematyka (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,6) oraz 

 język obcy nowożytny (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,2) oraz 

 język polski albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia  
   (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,2) 

4. FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ / ogólnoakademicki 

 matematyka (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,6) oraz 

 język obcy nowożytny (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,2) oraz 

 język polski albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia  
   (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,2) 

5. GASTRONOMIA i HOTELARSTWO / praktyczny  biologia  albo chemia  albo matematyka 

6. GOSPODARKA  PRZESTRZENNA / ogólnoakademicki  matematyka  albo geografia 

7. HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH / ogólnoakademicki  biologia  albo chemia  albo matematyka 

8. INFORMATYKA / ogólnoakademicki  matematyka  albo informatyka  albo fizyka 

9. INFORMATYKA i EKONOMETRIA / ogólnoakademicki  matematyka  albo informatyka  albo fizyka 

10. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA / ogólnoakademicki  matematyka  albo chemia  albo fizyka 

11. LEŚNICTWO / ogólnoakademicki  biologia  albo matematyka 

12. LOGISTYKA / ogólnoakademicki 

 matematyka (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,6) oraz 

 język obcy nowożytny (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,2) oraz 

 język polski albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia  
   (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,2) 

13. MEBLARSTWO / ogólnoakademicki  matematyka  albo fizyka  albo chemia  albo biologia 

14. OGRODNICTWO / ogólnoakademicki  biologia  albo chemia  albo matematyka 

15. PEDAGOGIKA / ogólnoakademicki  język polski albo matematyka albo historia  albo biologia 

16. ROLNICTWO / ogólnoakademicki  biologia  albo chemia  albo matematyka 

17. SOCJOLOGIA / ogólnoakademicki 

 język polski albo matematyka albo historia albo wiedza o społeczeństwie 
oraz 

 język obcy nowożytny 

18. TECHNOLOGIA DREWNA / ogólnoakademicki  matematyka  albo fizyka  albo chemia  albo biologia 

19. TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ / ogólnoakademicki  matematyka  albo chemia  albo fizyka 

20. TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI i ŻYWIENIE CZŁOWIEKA   / ogólnoakademicki  biologia  albo chemia  albo matematyka 

21. TURYSTYKA I REKREACJA / ogólnoakademicki 

 matematyka (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,3) oraz 

 język obcy nowożytny (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,3) oraz 

 język polski albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia  
   (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,4) 

22. WETERYNARIA  (studia jednolite magisterskie) 
 biologia oraz 

 chemia 

23. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI / ogólnoakademicki  matematyka  albo chemia  albo fizyka 

24. ZARZĄDZANIE / ogólnoakademicki 

 matematyka (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,6) oraz 

 język obcy nowożytny (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,2) oraz 

 język polski albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia  
   (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,2) 

25. ZOOTECHNIKA / ogólnoakademicki  biologia  albo chemia  albo matematyka 

26. ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I OCENA ŻYWNOŚCI / ogólnoakademicki  biologia  albo chemia  albo matematyka 

  

 


