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Minima punktowe na kierunkach uprawniające do pobierania stypendium rektora 

dla najlepszych studentów w roku akademickim 2013/2014 

Wartości progów punktowych decyzją Uczelnianej Komisji Ekonomicznej wyznaczone zostały 

odsetkiem 9,5% uprawnionych studentów wyliczanym z ogólnej liczby studentów kierunku.  

Komisja zabezpieczyła rezerwę w wysokości 0,5% studentów każdego kierunku, celem zabezpieczenia 

rozpatrzenia odwołań. 

Odrębne kierunki stanowią studia I st. stacjonarne, I st. niestacjonarne, II st. stacjonarne, II st. 

niestacjonarne, jednolite magisterskie stacjonarne oraz jednolite magisterskie niestacjonarne (nawet jeżeli 

noszą tę samą nazwę). 

jednostka kierunek stopień tryb kod programu minimum 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 

WNPiD bezpieczeństwo narodowe 1 stacjonarne DL-BN 128 

WNPiD 
bezpieczeństwo narodowe, specjalność 
administracja bezpieczeństwa 
publicznego 

1 stacjonarne DL-BN-ABP 128 

WNPiD bezpieczeństwo narodowe,  specjalność 
zarządzanie kryzysowe 

1 stacjonarne DL-BN-ZK 128 

WNPiD 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

1 stacjonarne DL-DK 158 

WNPiD dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
spec. dziennikarstwo 

1 stacjonarne DL-DK-D 158 

WNPiD dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
specjalność reklama i promocja 

1 stacjonarne DL-DK-RP 158 

WNPiD politologia 1 stacjonarne DL-Polit 103 

WNPiD politologia, spec. administracja 
europejska 

1 stacjonarne DL-Polit-AE 103 

WNPiD politologia, spec. administracja 
samorządowa 

1 stacjonarne DL-Polit-AS 103 

WNPiD politologia (Gniezno) 1 stacjonarne DL-PolitG 103 

WNPiD 
politologia, spec. marketing polityczny 

1 stacjonarne DL-Polit-MP 103 

WNPiD stosunki międzynarodowe 1 stacjonarne DL-SM 129 

WNPiD stosunki międzynarodowe, spec. 
dyplomacja i stosunki konsularne 

1 stacjonarne DL-SM-DYPL 129 

WNPiD 
stosunki międzynarodowe, spec. 
gospodarka światowa i biznes 
międzynarodowy 

1 stacjonarne DL-SM-GOSP 129 

WNPiD bezpieczeństwo narodowe 2 stacjonarne DU-BN 181 

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

Uczelniana Komisja Ekonomiczna 



 strona 2 z 3 

      

WNPiD dziennikarstwo i komunikacja społeczna 2 stacjonarne DU-DK 183 

WNPiD 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
specjalność reklama i promocja 

2 stacjonarne DU-DK-RP 183 

WNPiD politologia 2 stacjonarne DU-Polit 155 

WNPiD politologia, spec. administracja 
europejska 

2 stacjonarne DU-Polit-AE 155 

WNPiD politologia, spec. administracja 
samorządowa 

2 stacjonarne DU-Polit-AS 155 

WNPiD politologia, spec. reklama i promocja 2 stacjonarne DU-Polit-RP 155 

WNPiD stosunki międzynarodowe 2 stacjonarne DU-SM 177 

WNPiD 
stosunki międzynarodowe, spec. 
gospodarka światowa i biznes 
międzynarodowy 

2 stacjonarne DU-SM-GOSP 177 

WNPiD stosunki międzynarodowe, specjalność 
dyplomacja i stosunki konsularne 

2 stacjonarne DU-SM-KONS 177 

WNPiD stosunki międzynarodowe, specjalność 
współpraca europejska 

2 stacjonarne DU-SM-WSEU 177 

WNPiD bezpieczeństwo narodowe 1 niestacjonarne ZL-BN 100 

WNPiD 
bezpieczeństwo narodowe, specjalność 
administracja bezpieczeństwa 
publicznego 

1 niestacjonarne ZL-BN-ABP 100 

WNPiD bezpieczeństwo narodowe,  specjalność 
zarządzanie kryzysowe 

1 niestacjonarne ZL-BN-ZK 100 

WNPiD dziennikarstwo i komunikacja społeczna 1 niestacjonarne ZL-DK 121 

WNPiD 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
specjalność dziennikarstwo 

1 niestacjonarne ZL-DK-D 121 

WNPiD 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
specjalność reklama i promocja 

1 niestacjonarne ZL-DK-RP 121 

WNPiD politologia 1 niestacjonarne ZL-Polit 111 

WNPiD stosunki międzynarodowe 1 niestacjonarne ZL-SM 152 

WNPiD 
bezpieczeństwo narodowe, specjalność 
administracja bezpieczeństwa 
publicznego 

2 niestacjonarne ZU-BN-ABP 123 

WNPiD 
bezpieczeństwo narodowe, specjalność 
bezpieczeństwo międzynarodowe 

2 niestacjonarne ZU-BN-BM 123 

WNPiD bezpieczeństwo narodowe,  specjalność 
zarządzanie kryzysowe 

2 niestacjonarne ZU-BN-ZK 123 

WNPiD 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
specjalność dziennikarstwo 

2 niestacjonarne ZU-DK-D 132 

WNPiD 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
specjalność reklama i promocja 

2 niestacjonarne ZU-DK-RP 132 

WNPiD 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
specjalność zarządzanie komunikacją w 
biznesie 

2 niestacjonarne ZU-DK-ZK 132 

WNPiD politologia 2 niestacjonarne ZU-Polit2 139 
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WNPiD politologia, spec. administracja 
europejska 

2 niestacjonarne ZU-Polit2-AE 139 

WNPiD politologia, spec. administracja 
samorządowa 

2 niestacjonarne ZU-Polit2-AS 139 

WNPiD politologia, specjalność zarządzanie 
zasobami ludzkimi 

2 niestacjonarne ZU-Polit2-ZZS 139 

WNPiD 
stosunki międzynarodowe, specjalność 
Azja Wschodnia i Południowa  

2 niestacjonarne ZU-SM-AWP 121 

WNPiD 
stosunki międzynarodowe, spec. 
gospodarka światowa i biznes 
międzynarodowy 

2 niestacjonarne ZU-SM-GOSP 121 

 


