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Tabela 1: Lista przedmiotów maturalnych będących podstawą kwalifikacji na studia 

Kierunek studiów 

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji 
kandydatów z nową  

i starą maturą 

Pierwszy przedmiot 
maturalny do wyboru 

(Pp1) 

Drugi przedmiot 
maturalny do 
wyboru (Pp2) 

Analityka Gospodarcza 

język obcy nowożytny 

(angielski, francuski, 

hiszpański, niemiecki, 

rosyjski,  

włoski) 

matematyka 

lub geografia 

lub historia 

lub informatyka 

lub fizyka1 

lub wiedza  

o społeczeństwie 

  

Bezpieczeństwo w biznesie (kierunek 

praktyczny) 

Ekonomia 

Finance and Accounting for Business 

(kierunek prowadzony w języku angielskim) 

Finanse Menedżerskie 

Finanse i Rachunkowość 

Gospodarka Cyfrowa (kierunek praktyczny) 

Gospodarka Miejska i Nieruchomości 

(kierunek praktyczny) 

Gospodarka Przestrzenna 

Gospodarka Turystyczna 

Informatyka (kierunek praktyczny) 

Informatyka i Ekonometria 

International Business (kierunek 

prowadzony w języku angielskim) 

Logistyka   

Logistyka  w biznesie 

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 

Prawo w Zarządzaniu 

Przedsiębiorczość i Finanse (kierunek 

praktyczny) 

Rachunkowość i podatki (kierunek 

praktyczny) 

Zarządzanie 

Zarządzanie Publiczne 

                                                
1* fizyka i astronomia zdawana na egzaminie maturalnym (egzaminie dojrzałości) przed 2015 rokiem 
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Kierunek studiów 

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji 
kandydatów z nową  

i starą maturą 

Pierwszy przedmiot 
maturalny do wyboru 

(Pp1) 

Drugi przedmiot 
maturalny do 
wyboru (Pp2) 

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 

(kierunek praktyczny) 

język obcy nowożytny 
(angielski, francuski, 

hiszpański, niemiecki, 
rosyjski,  
włoski) 

język polski lub 
matematyka lub 

geografia lub  
historia lub 

informatyka lub 
fizyka1 lub  

wiedza  
o społeczeństwie 

Filia w Rybniku:   

Finanse i Rachunkowość (kierunek 

praktyczny) 

język obcy nowożytny 

(angielski, francuski, 

hiszpański, niemiecki, 

rosyjski,  

włoski) 

matematyka 

lub geografia 

lub historia 

lub informatyka 

lub fizyka2 

lub wiedza  

o społeczeństwie 

 
 
 

  

                                                
2* fizyka i astronomia zdawana na egzaminie maturalnym (egzaminie dojrzałości) przed 2015 rokiem 
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Tabela 2: Kierunki studiów oraz zawody dla których, w procesie obliczania punktów 
rekrutacyjnych, mogą być uwzględniane wyniki z dokumentu potwierdzającego uzyskanie 
kwalifikacji zawodowych na poziomie technika 

Nazwa kierunku tytuł uprawniający do 
obliczania punktów 

rekrutacyjnych  

symbol cyfrowy 
zawodu 

Analityka Gospodarcza technik ekonomista 

technik rachunkowości 

331403 

431103 

Ekonomia technik ekonomista 331403 

Finanse Menedżerskie technik ekonomista 

technik rachunkowości 

331403 

431103 

Finanse i Rachunkowość technik ekonomista 

technik rachunkowości 

331403 

431103 

Finance and Accounting for Business technik ekonomista 

technik rachunkowości 

331403 

431103 

Gospodarka Turystyczna technik organizacji turystyki 

technik hotelarstwa 

422102 

422402 

Informatyka (kierunek praktyczny) technik informatyk 

technik programista 

technik teleinformatyk 

351203 

351406 

351103 

Informatyka i Ekonometria technik informatyk 

technik programista 

technik teleinformatyk 

351203 

351406 

351103 

Logistyka technik spedytor 

technik logistyk 

333108 

333107 

Logistyka w biznesie technik ekonomista 

technik spedytor 

technik logistyk 

331403 

333108 

333107 

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze technik ekonomista 331403 

Przedsiębiorczość i Finanse (kierunek 

praktyczny) 

technik ekonomista 

technik rachunkowości 

331403 

431103 

Rachunkowość i podatki (kierunek 

praktyczny) 

technik ekonomista 

technik rachunkowości 

331403 

431103 

Zarządzanie technik ekonomista 

technik rachunkowości 

331403 

431103 

Zarządzanie publiczne technik ekonomista 

technik rachunkowości 

331403 

431103 
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Nazwa kierunku tytuł uprawniający do 
obliczania punktów 

rekrutacyjnych  

symbol cyfrowy 
zawodu 

Filia w Rybniku:   

Finanse i Rachunkowość (kierunek 

praktyczny) 

technik ekonomista 

technik rachunkowości 

331403 

431103 

 


