
Załącznik nr 1 

Dziedziny nauki i dziedziny sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne określone  
w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie 

obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U.  
z 2011 r. nr 179 poz. 1065) 

Dziedziny naukowe i dziedziny sztuki oraz dyscypliny 
naukowe i artystyczne określone w rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 
2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 

oraz artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818) 

Dziedziny nauki i sztuki Dyscypliny naukowe i artystyczne Dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowe i 
artystyczne 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dziedzina nauk humanistycznych 

Archeologia Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina archeologia 

Bibliologia i informatologia Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o komunikacji 
społecznej i mediach   

Etnologia Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina nauki o kulturze i 
religii 

Filozofia Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina filozofia 

Historia Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina historia 

Historia sztuki Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina nauki o sztuce 

Językoznawstwo Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina językoznawstwo 

Literaturoznawstwo Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina literaturoznawstwo 

Kulturoznawstwo Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina nauki o kulturze i 
religii 

Nauki o rodzinie Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki socjologiczne 

Nauki o sztuce Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina nauki o sztuce 

Nauki o zarządzaniu Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o polityce i 
administracji 

Religioznawstwo Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina nauki o kulturze i 
religii 

Dziedzina nauk teologicznych  Dziedzina nauk teologicznych, nauki teologiczne 

 
 
 
 
Dziedzina nauk społecznych 

Nauki o bezpieczeństwie Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o bezpieczeństwie 

Nauki o obronności Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o bezpieczeństwie 

Nauki o mediach Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Nauki o polityce Dziedzina nauk społecznych, nauki o polityce i administracji 

Nauki o polityce publicznej Dziedzina nauk społecznych, nauki o polityce i administracji 

Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Pedagogika Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina pedagogika 

Psychologia Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina psychologia 

socjologia Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki socjologiczne 

 
 
 
 
 
Dziedzina nauk ekonomicznych 

 
Ekonomia 

- Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse 
- Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 

Finanse Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse 

Nauki o zarządzaniu Dziedzina nauk społecznych, nauki o zarządzaniu i jakości 

 
 
Towaroznawstwo 

- Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu i 
jakości 
- Dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina technologia żywności i 
żywienia 
- Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria 
materiałowa 

 
 
Dziedzina nauk prawnych 

 
Nauki o administracji 

- Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o polityce i 
administracji 
- Dziedzina nauk społecznych, nauki prawne 

Prawo Dziedzina nauk społecznych, nauki prawne 

Prawo kanoniczne Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina prawo kanoniczne 

Dziedzina nauk matematycznych Matematyka Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina matematyka 

Informatyka Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, informatyka 

 
 
Dziedzina nauk fizycznych 

Astronomia Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina astronomia 

Biofizyka Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki 
fizyczne 

Fizyka Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki 
fizyczne 
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Geofizyka Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki o 
Ziemi i środowisku 

 
 
 
 
Dziedzina nauk chemicznych  

Biochemia Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki 
chemiczne 

Biotechnologia Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki 
chemiczne 

Chemia Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki 
chemiczne 

Ochrona środowiska Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki 
chemiczne 

Technologia chemiczna Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki 
chemiczne 

 
 
 
 
 
 
Dziedzina nauk biologicznych 

Biochemia Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki 
biologiczne 

Biofizyka Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki 
biologiczne 

Biologia Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki 
biologiczne 

Biotechnologia Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki 
biologiczne 

Ekologia Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki 
biologiczne 

Mikrobiologia Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki 
biologiczne 

Ochrona środowiska Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki 
biologiczne 
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Dziedzina nauk o Ziemi 

Geofizyka Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki o 
Ziemi i środowisku 

 
Geografia 

- Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki o 
Ziemi i środowisku 
- Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 

 
Geologia 

- Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki o 
Ziemi i środowisku 
- Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria 
środowiska, górnictwo i energetyka 

Oceanologia Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki o 
Ziemi i środowisku 

 
 
 
 
 
 
 
Dziedzina nauk technicznych 

Architektura i urbanistyka Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina 
architektura i urbanistyka 

Automatyka i robotyka Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina 
automatyka, elektronika i elektrotechnika 

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria 
biomedyczna 

 
Biotechnologia 

- Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria 
chemiczna 
- Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria 
środowiska, górnictwo i energetyka 

Budowa i eksploatacja maszyn Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria 
mechaniczna 

Budownictwo Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria 
lądowa i transport 

Elektronika Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina 
automatyka, elektronika i elektrotechnika 
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Elektrotechnika Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina 
automatyka, elektronika i elektrotechnika 

Energetyka Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria 
środowiska, górnictwo i energetyka 

Geodezja i kartografia Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria 
lądowa i transport 

Górnictwo i geologia inżynierska Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria 
środowiska, górnictwo i energetyka 

Informatyka Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina 
informatyka techniczna i telekomunikacja 

Inżynieria chemiczna Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria 
chemiczna 

Inżynieria materiałowa Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria 
materiałowa 

Inżynieria produkcji Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria 
mechaniczna 

Inżynieria środowiska Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria 
środowiska, górnictwo i energetyka 

Mechanika Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria 
mechaniczna 

Metalurgia Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria 
materiałowa 

Technologia chemiczna Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria 
chemiczna 

Telekomunikacja Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina 
informatyka techniczna i telekomunikacja 

Transport Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria 
lądowa i transport 
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Włókiennictwo 

- Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria 
materiałowa 
- Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria 
mechaniczna 

 
 
 
 
 
 
 
Dziedzina nauk rolniczych 

Agronomia Dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo 

 
 
Biotechnologia 

- Dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo 
- Dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina technologia żywności i 
żywienia 
- Dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina weterynaria 
- Dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina zootechnika i rybactwo 

Inżynieria rolnicza Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria 
mechaniczna 

Ochrona i kształtowanie środowiska Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria 
środowiska, górnictwo i energetyka 

Ogrodnictwo Dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo 

Rybactwo Dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina zootechnika i rybactwo 

Technologia żywności i żywienia Dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina technologia żywności i 
żywienia 

Zootechnika Dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina zootechnika i rybactwo 

Dziedzina nauk leśnych Drzewnictwo Dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina nauki leśne 

Leśnictwo Dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina nauki leśne 

Dziedzina nauk weterynaryjnych  Dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina weterynaria 

 
Dziedzina nauk medycznych 

 
Biologia medyczna 

- Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki 
medyczne 
- Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki 
o zdrowiu 
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- Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki 
farmaceutyczne 

Medycyna Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki 
medyczne 

Stomatologia Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki 
medyczne 

Dziedzina nauk farmaceutycznych  Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki 
farmaceutyczne 

Dziedzina nauk o zdrowiu  Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki o 
zdrowiu 

Dziedzina nauk o kulturze fizycznej  Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki o 
kulturze fizycznej 

Dziedzina sztuk filmowych  Dziedzina sztuki, dyscyplina sztuki filmowe i teatralne 

 
 
Dziedzina sztuk muzycznych 

Dyrygentura Dziedzina sztuki, dyscyplina sztuki muzyczne 

Instrumentalistyka Dziedzina sztuki, dyscyplina sztuki muzyczne 

Kompozycja i teoria muzyki Dziedzina sztuki, dyscyplina sztuki muzyczne 

Reżyseria dźwięku Dziedzina sztuki, dyscyplina sztuki muzyczne 

Rytmika i taniec Dziedzina sztuki, dyscyplina sztuki muzyczne 

Wokalistyka Dziedzina sztuki, dyscyplina sztuki muzyczne 

 
 
Dziedzina sztuk plastycznych 

Sztuki piękne Dziedzina sztuki, dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł 
sztuki 

Sztuki projektowe Dziedzina sztuki, dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł 
sztuki 

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki Dziedzina sztuki, dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł 
sztuki 

Dziedzina sztuk teatralnych  Dziedzina sztuki, dyscyplina sztuki filmowe i teatralne 

 


