OBWIESZCZENIE Nr 5/2018
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
Uchwały Nr 52/2018 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie warunków
i trybu rekrutacji na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020
1.

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523)
ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr
52/2018 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji
na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na
rok akademicki 2019/2020 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr
68/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia
28 czerwca 2018 r. zmieniającą Uchwałę Nr 52/2018 Senatu UKSW z dnia 24 maja
2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszenia jednolity tekst Uchwały Nr 52/2018
Senatu UKSW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na
studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok
akademicki 2019/2020 nie obejmuje:
1) § 2 Uchwały Nr 68/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr 52/2018 Senatu
UKSW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia
wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok
akademicki 2019/2020, który stanowi:
„§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

REKTOR
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

Załącznik do Obwieszczenia Nr 5/2018 Rektora UKSW z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 52/2018 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2018r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020

UCHWAŁA Nr 52/2018
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/20201
Na podstawie § 27 ust. 2 pkt 2 lit. d i § 123 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie uchwala się, co następuje:
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji oraz organizację postępowania rekrutacyjnego
na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów
drugiego stopnia w UKSW, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych, na rok akademicki 2019/2020.
§2
Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) jednostce rekrutującej – należy przez to rozumieć wydział lub inne jednostki organizacyjne
wskazane w Statucie UKSW w Warszawie, jako właściwe do przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego na studia wyższe, o ile Statut UKSW takie jednostki wskazuje;
2) kierowniku jednostki rekrutującej – należy przez to rozumieć dziekana wydziału lub
kierownika innej jednostki organizacyjnej wskazanej w Statucie UKSW w Warszawie, jako
właściwe do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe, o ile Statut
UKSW takie jednostki wskazuje;
3) kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia
pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia w jednostkach
rekrutujących;
4) limicie miejsc – należy przez to rozumieć maksymalną liczbę osób przyjmowanych
na pierwszy rok studiów danego kierunku lub specjalności w ramach określonego profilu,
poziomu i formy studiów;
5) egzaminie maturalnym (tzw. „nowej maturze”) – należy przez to rozumieć egzamin zdany
w latach 2005-2019 o którym mowa w art. 169 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
– Prawo o szkolnictwie wyższym;
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Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
- Uchwałą Nr 68/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28
czerwca 2018 r. zmieniającą Uchwałę Nr 52/2018 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie
warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie na rok akademicki 2019/2020.
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6) egzaminie dojrzałości (tzw. „starej maturze”) – należy przez to rozumieć egzamin,
o którym mowa w art. 169 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym;
7) świadectwie dojrzałości – należy przez to rozumieć dokument wydany osobie, która zdała
egzamin, o którym mowa w pkt 5 lub egzamin, o którym mowa w pkt 6;
8) zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego – należy przez to rozumieć
zaświadczenie, o którym mowa w art. 44zzp ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty;
9) Maturze Międzynarodowej (zwanej również „IB”) – należy przez to rozumieć egzamin
w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom
IB (International Baccalaureate), o którym mowa w art. 169 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty;
10) Maturze Europejskiej (zwanej również „EB”) – należy przez to rozumieć egzamin,
którego zdanie potwierdza dyplom EB (European Baccalaureate), wydany przez Szkoły
Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.
o statusie Szkół Europejskich, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty;
11) świadectwie maturalnym uzyskanym za granicą – należy przez to rozumieć świadectwo
lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za uprawniający do ubiegania się
o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1, ust. 2-4 oraz art. 93a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty;
12) maturze zagranicznej – należy przez to rozumieć egzamin zagraniczny, potwierdzony
świadectwem lub innym dokumentem, o którym mowa w pkt 9;
13) statusie kwalifikacji – należy przez to rozumieć status kandydata określający możliwość
złożenia przez niego wymaganych dokumentów na studia, stosowany na kierunkach,
na których kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej;
14) statusie kwalifikacji „kandydat zakwalifikowany” – należy przez to rozumieć status
stosowany na kierunkach, na których kwalifikacja odbywa się na podstawie listy
rankingowej, dający możliwość złożenia kandydatowi wymaganych dokumentów na studia
w określonym przez harmonogram rekrutacji lub komisję rekrutacyjną jednostki rekrutującej
terminie, czego skutkiem jest przyjęcie na studia, stosowany na kierunkach, na których
kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej;
15) statusie kwalifikacji „kandydat wpisany na listę rezerwową” - należy przez to rozumieć
status stosowany na kierunkach, na których kwalifikacja odbywa się na podstawie listy
rankingowej, niedający możliwości złożenia kandydatowi wymaganych dokumentów
na studia w określonym przez harmonogram rekrutacji lub komisję rekrutacyjną jednostki
rekrutującej terminie, z wyjątkiem sytuacji jeśli komisja rekrutacyjna wyraźnie określi, że
kandydat może złożyć wymagane dokumenty na studia oraz określi warunki, w których ich
złożenie będzie skutkować przyjęciem na studia;
16) statusie kwalifikacji „niezakwalifikowany” - należy przez to rozumieć status stosowany
na kierunkach, na których kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej, niedający
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możliwości złożenia kandydatowi wymaganych dokumentów na studia w określonym przez
harmonogram rekrutacji lub komisję rekrutacyjną jednostki rekrutującej terminie;
17) statusie przyjęcia na studia – należy przez to rozumieć status kandydata określający
rezultat złożenia bądź niezłożenia przez niego wymaganych dokumentów na studia;
18) statusie przyjęcia na studia „kandydat został przyjęty na studia” – należy przez to
rozumieć status określający przyjęcie na studia kandydata w związku ze złożeniem przez
niego wymaganych dokumentów na studia, który to status zostaje potwierdzony wydaniem
decyzji administracyjnej o przyjęciu na studia;
19) status przyjęcia na studia „kandydat nie został przyjęty na studia” - należy przez to
rozumieć status określający nieprzyjęcie na studia kandydata, który to status zostaje
potwierdzony wydaniem decyzji administracyjnej o nieprzyjęciu na studia;
20) liście rankingowej – należy przez to rozumieć listę kandydatów na studia uszeregowanych
według malejącej liczby punktów uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego.
W zależności od liczby kandydatów, uzyskanej przez nich punktacji oraz przyjętych przez
komisję rekrutacyjną jednostki rekrutującej progów punktowych, tj. minimalnej punktacji
koniecznej do osiągnięcia określonego statusu kwalifikacji, lista ta składa się z osób o statusie
kwalifikacji „kandydat zakwalifikowany” albo z osób o statusie kwalifikacji „kandydat
zakwalifikowany” oraz osób o statusie kwalifikacji „kandydat wpisany na listę rezerwową”,
albo z osób o statusie kwalifikacji „kandydat zakwalifikowany” oraz osób o statusie
kwalifikacji „kandydat niezakwalifikowany”, albo z osób o statusie kwalifikacji „kandydat
zakwalifikowany” oraz osób o statusie kwalifikacji „kandydat wpisany na listę rezerwową”
oraz osób o statusie kwalifikacji „kandydat niezakwalifikowany”.
21) liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę osób, które złożyły dokumenty i zostały
przyjęte według kolejności na liście rankingowej w ramach limitu miejsc ustalonego
dla danego kierunku lub specjalności, w ramach określonego poziomu i formy studiów,
z zastrzeżeniem § 21 ust. 2, 3, 4.
22) Internetowej Rejestracji Kandydatów – należy przez to rozumieć elektroniczny system,
który obsługuje odbywającą się w formie internetowej rejestrację kandydatów na studia;
23) osobistym koncie rekrutacyjnym kandydata – należy przez to rozumieć zbiór zasobów
i ustawień utworzonych dla kandydata na studia w ramach systemu Internetowej Rejestracji
Kandydatów, umożliwiających dokonanie rejestracji na studia;
24) naborze – należy przez to rozumieć rekrutację na studia prowadzoną w terminie
podstawowym lub terminie dodatkowym lub terminie uzupełniającym, zgodnie
z harmonogramem rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020.
§3
1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia
wyższe w danym roku akademickim jest ustalana w drodze zarządzenia Rektora,
z uwzględnieniem maksymalnej wysokości tej opłaty ustalonej przez ministra właściwego
do spraw szkolnictwa wyższego.
2. Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania na studia kandydatów legitymujących się
świadectwem dojrzałości wydanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dyplomem IB,
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dyplomem EB, a także osób posiadających tytuł licencjata, magistra, inżyniera uzyskany na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej, określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania na studia kandydatów legitymujących się
świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za
granicą określa załącznik nr 2 do uchwały.
4. Przyjęcie na studia może nastąpić także na podstawie wyników uzyskanych w toku
potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowe zasady, warunki i tryb potwierdzania
efektów uczenia się określa Senat UKSW odrębną uchwałą.
§4
1. Procedurę rejestracji kandydatów na studia w systemie Internetowej Rejestracji
Kandydatów, zwanym dalej „IRK”, oraz wykaz dokumentów wymaganych od kandydata
określa zarządzenie Rektora.
2. Obsługę IRK prowadzi Biuro Rekrutacji.
3. W zakresie informatycznym, obsługę, o której mowa w ust. 2 wykonuje Centrum
Systemów Informatycznych.

DZIAŁ II
ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
Skład i tryb działania komisji rekrutacyjnych
§5
1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne jednostek rekrutujących oraz
Uniwersytecka Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej „UKR”. W jednostce rekrutującej może
być powołana tylko jedna komisja rekrutacyjna.
2. Wsparcie przy pracach administracyjnych komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej
zapewnia obsługa administracyjna oraz sekretarz tejże komisji.
3. Rektor, w drodze zarządzenia powołuje UKR, w tym przewodniczącego i pozostałych
członków komisji, w terminie do dnia 20 lutego 2019 r., zgodnie z § 124 ust. 1 pkt 2
lit. a i ust. 3 Statutu UKSW.
4. Przewodniczący UKR wyznacza Sekretarza UKR spośród pracowników Biura Rekrutacji
i określa zakres zadań Sekretarza.
5.2 Członków komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutujących powołują kierownicy tych
jednostek nie później niż do dnia 30 marca 2019 r.
6.3 Obsługę administracyjną komisji rekrutacyjnej danej jednostki rekrutującej wyznacza
kierownik tej jednostki nie później niż do dnia 30 marca 2019 r.
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w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 Uchwały Nr 68/2018 Senatu UKSW, o którym mowa w przypisie 1.

4

7.4 Sekretarza danej komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej wyznacza kierownik tej
jednostki nie później niż do dnia 30 marca 2019 r. Sekretarz bierze udział w pracach komisji
bez prawa głosu, nie będąc członkiem komisji. Sekretarz nie wchodzi w skład obsługi
administracyjnej komisji rekrutacyjnej
8. W skład komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutujących wchodzą:
1) Przewodniczący;
2) Zastępca Przewodniczącego;
3) Koordynator ds. Internetowej Rejestracji Kandydatów;
4) Przedstawiciel studentów;
5) Członek zwyczajny, bądź o ile kierownik jednostki rekrutującej uzna za zasadne,
członkowie zwyczajni. Liczba członków zwyczajnych uzależniona jest od potrzeb danej
jednostki rekrutującej, z zastrzeżeniem, że nie może być wyższa niż określona
w zarządzeniu Rektora. Powołanie członków zwyczajnych nie jest obowiązkowe.
9. Członków komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutujących, o których mowa w ust. 8
pkt 1-3 i 5, powołuje się spośród nauczycieli akademickich z zastrzeżeniem, że członkiem
komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej nie może być członek UKR.
10. Obsługę administracyjną komisji rekrutacyjnej danej jednostki rekrutującej zapewniają
pracownicy administracyjni tej jednostki. Ich liczba uzależniona jest od potrzeb jednostki
rekrutującej, z zastrzeżeniem, że nie może przekraczać liczby określonej w zarządzeniu
Rektora.
11. Na sekretarza komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej można wyznaczyć nauczyciela
akademickiego zatrudnionego w tej jednostce lub pracownika administracyjnego tej jednostki.
12. W przypadku przeprowadzania przed jednostkę rekrutującą egzaminów wstępnych
w formie rozmów kwalifikacyjnych lub egzaminu pisemnego kierownik jednostki
rekrutującej lub przewodniczący komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej może powołać
złożone z nauczycieli akademickich komisje egzaminacyjne, w skład których mogą wchodzić
osoby nie będące członkami komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej.
§6
1. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej jest kierownik tej jednostki
lub wskazany przez niego nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy
doktora.
2. Nadzór ogólny nad przebiegiem rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów
magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie sprawuje przewodniczący UKR.
§7
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1. Uchwały komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej oraz UKR są podejmowane zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków komisji. W przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
2. Komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej może upoważnić przewodniczącego oraz
zastępcę przewodniczącego do podpisywania w imieniu komisji decyzji o przyjęciu lub
nieprzyjęciu na studia.
3. UKR może upoważnić przewodniczącego do podpisywania w imieniu komisji
korespondencji i dokumentów, w tym orzeczeń odwoławczych.
4. Posiedzenia UKR są protokołowane, a protokoły podpisywane przez przewodniczącego
i sekretarza komisji.
5. Szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutujących oraz UKR określa
zarządzenie Rektora.

DZIAŁ III
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
§8
1. Postępowanie rekrutacyjne dzieli się na etapy:
1) postępowanie kwalifikacyjne;
2) składanie dokumentów przez kandydatów;
3) wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przyjęcia na studia.
2. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a jego celem jest sporządzenie
listy rankingowej kandydatów na studia na podstawie oceny wiedzy, umiejętności
i predyspozycji kandydata.
3. Terminy postępowania kwalifikacyjnego nie podlegają przywróceniu.
4. Postępowanie rekrutacyjne na rok akademicki 2019/2020 rozpoczyna się najwcześniej
1 maja 2019 roku, a kończy najpóźniej 15 października 2019 roku.
5. Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego określi w formie harmonogramu
rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020 Uniwersytecka Komisja Rekrutacyjna.
Rozdział 1
Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego
§9
Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:
1) zarejestrowała się w IRK zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego;
oraz
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2) wniosła w terminie określonym przez uczelnię opłatę rekrutacyjną;
oraz
3) zdała egzamin maturalny (tzw. „nową maturę”) i posiada świadectwo dojrzałości uzyskane
w wyniku zdania tego egzaminu albo zdała egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę”)
i posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku zdania tego egzaminu lub posiada
dyplom IB albo dyplom EB albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do
ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie
na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
lub
4) posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny – w przypadku osoby, która
ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
§ 10
1. W uzasadnionych przypadkach na wniosek kandydata w formie pisemnej, właściwy
prorektor nadzorujący rekrutację na studia, działający na podstawie pełnomocnictwa Rektora,
może zwolnić kandydata z obowiązku uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 rozstrzyga się do ostatniego dnia rejestracji zgodnie
z harmonogramem rekrutacji na studia.

Rozdział 2
Zakres i przebieg postępowania kwalifikacyjnego
§ 11
Postępowanie kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie
może obejmować: konkurs matur, egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej lub
egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminu pisemnego, ocenę
przedstawionej przez kandydata dokumentacji na podstawie kryteriów określonych
w niniejszej uchwale, w załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały oraz w uchwałach Senatu
UKSW, o których mowa w § 19 ust. 1, 2.
§ 12
1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia
magisterskie dotyczącym kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny, bierze się pod uwagę
wyniki egzaminu maturalnego albo egzaminu maturalnego łącznie z wynikiem egzaminu
wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest sprawdzenie szczególnych
predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na danym kierunku (specjalności),
niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego.
2. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia
magisterskie dotyczącym kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości, bierze się pod uwagę
wyniki egzaminu dojrzałości albo egzaminu dojrzałości łącznie z wynikiem egzaminu
wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest sprawdzenie szczególnych
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predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na danym kierunku (specjalności),
niesprawdzanych w trybie egzaminu dojrzałości.
3. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia
magisterskie dotyczącym kandydatów, którzy uzyskali świadectwo maturalne za granicą,
bierze się pod uwagę wyniki na świadectwie maturalnym po przeliczeniu dostosowanym do
systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Rzeczypospolitej Polskiej
lub wynik egzaminu wstępnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia
magisterskie dotyczącym kandydatów, którzy uzyskali dyplom IB lub dyplom EB, bierze się
pod uwagę wyniki na dyplomie po przeliczeniu dostosowanym do systemu oceniania
kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 13
1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia może być prowadzone jako:
1) konkurs średnich arytmetycznych ocen z toku studiów;
2) egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu pisemnego;
3) ocena przedstawionej przez kandydata dokumentacji z punktu widzenia kryteriów
określonych w niniejszej uchwale oraz w załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały.
2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia może składać się z jednego
lub więcej elementów wymienionych w ust. 1.
§ 14
Przebieg egzaminów wstępnych jest protokołowany, a wynik punktowany. Protokół
podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej, której dotyczy
egzamin wstępny, oraz członkowie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin.
§ 15
1. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, może zostać
przyjęty na więcej niż jeden kierunek.
2. Kandydat, który jest studentem UKSW na określonym kierunku, poziomie i formie studiów
oraz nie został skreślony z listy studentów tego kierunku, nie może zostać przyjęty na ten
kierunek, poziom i formę studiów w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na więcej niż jedną specjalność na danym kierunku,
poziomie i formie studiów może zostać przyjęty tylko na jedną specjalność na tym kierunku,
poziomie i formie studiów.
§ 16
Niestawienie się kandydata na jakąkolwiek część postępowania kwalifikacyjnego
uniemożliwia jego dalszy udział w tym postępowaniu, chyba że komisja rekrutacyjna
jednostki rekrutującej, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności, określi inny tryb
postępowania, o czym powiadamia niezwłocznie przewodniczącego UKR.
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§ 17
1. Kandydaci z niepełnosprawnością podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co
wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie.
2. Jeżeli niepełnosprawność kandydatów, o których mowa w ust. 1, uniemożliwia bądź
utrudnia udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, komisja rekrutacyjna ustala tryb
postępowania w uzgodnieniu z przewodniczącym UKR i Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób
z Niepełnosprawnością, zwanym dalej Pełnomocnikiem.
3. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 i 2, którzy chcą skorzystać w postępowaniu
kwalifikacyjnym z dostosowania formy tego postępowania do potrzeb wynikających z ich
niepełnosprawności, zgłaszają się do Pełnomocnika.
§ 18
Kryteria przyjęć osób posiadających dyplom Matury Międzynarodowej albo Matury
Europejskiej określa załącznik nr 1 do uchwały.
§ 19
1. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia
centralnego określa uchwała Senatu UKSW w sprawie zasad przyjmowania na studia
laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021.
2. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów
międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię, określa
uchwała Senatu UKSW w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców
konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię
w latach 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
Rozdział 3
Ustalenie i ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego
§ 20
1. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są wyrażane w skali punktowej zapewniającej
dostateczne zróżnicowanie wyników uzyskanych przez kandydatów na studia. Jeżeli
postępowanie kwalifikacyjne składa się z kilku elementów, skala wyników musi być
porównywalna.
2. Sposób obliczania końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, jak również
wyników poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego w przypadku gdy
wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego składa się więcej niż z jednego elementu,
określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Wyniki poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego, jak również końcowy
wynik postępowania kwalifikacyjnego są jawne i są niezwłocznie ogłaszane na osobistym
koncie rekrutacyjnym kandydata w systemie IRK.

9

§ 21
1. Kolejność kwalifikowania oraz przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu
miejsc ustalonego dla danego kierunku lub specjalności, w ramach określonego poziomu
i formy studiów, określa lista rankingowa, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 ,4.
2. Mając na celu efektywne zapełnienie limitu miejsc na danym kierunku studiów, komisja
rekrutacyjna jednostki rekrutującej może zakwalifikować do złożenia dokumentów na ten
kierunek więcej kandydatów niż wynosi limit miejsc.
3. Mając na uwadze dobór najlepszych kandydatów, komisja rekrutacyjna jednostki
rekrutującej w określonym naborze na dany kierunek może wyznaczyć próg punktowy dla
osób o statusie kwalifikacji „kandydat zakwalifikowany” na takim poziomie, że po
przeprowadzeniu tego naboru nie zostanie wypełniony limit miejsc.
4. Do czasu stwierdzenia przez komisję rekrutacyjną jednostki rekrutującej w systemie IRK
statusu przyjęcia na studia albo nieprzyjęcia na studia albo rezygnacji ze studiów każdemu
kandydatowi znajdującemu się na liście rankingowej dla danego kierunku lub specjalności,
osoby o statusie kwalifikacji „wpisany na listę rezerwową” mogą zostać przez komisję
rekrutacyjną jednostki rekrutującej zakwalifikowane do złożenia dokumentów na studia
z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów, w szczególności
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc na tym kierunku lub specjalności.
5. Sposób i miejsce ogłoszenia listy, o której mowa w ust. 1, określa zarządzenie Rektora.
Rozdział 4
Sporządzenie protokołu z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego
§ 22
1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w danej jednostce rekrutującej komisja
rekrutacyjna sporządza protokół, który zawiera wyniki uzyskane przez kandydatów
ze wszystkich elementów i etapów tego postępowania. Protokół podpisuje przewodniczący
i wszyscy członkowie komisji. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole
powinny zawierać uzasadnienie i potwierdzenie podpisem przewodniczącego komisji.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przekazywany jest niezwłocznie po zakończeniu
postępowania kwalifikacyjnego do UKR przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
DZIAŁ IV
PRZYJĘCIE NA STUDIA
Rozdział 1
Ustalenie limitu miejsc i podjęcie decyzji o przyjęciu na studia
§ 23
Komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej podejmuje decyzje o przyjęciu kandydatów na
studia, z zastrzeżeniem § 24.
§ 24
1. Decyzja o przyjęciu kandydata na studia podejmowana jest po dostarczeniu przez
kandydata wymaganych dokumentów, których wykaz określa zarządzenie Rektora.
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2. Kandydaci posiadający dyplom IB albo EB, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia, są
zobowiązani przedłożyć ten dokument w oryginale w terminie wyznaczonym przez
kierownika jednostki rekrutującej.
3. W przypadku, gdy do dnia wycofania przez kandydata dokumentów, o których mowa
w ust. 1, ze skutkiem prawnym rezygnacji z podjęcia studiów, nie zostanie wydana decyzja
o przyjęciu na studia, wydawana jest decyzja o nieprzyjęciu na studia z przyczyn określonych
w tym przepisie.
§ 25
1. Komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej może przeprowadzić dodatkowy nabór na dany
kierunek studiów lub specjalność, w szczególności w związku z niewypełnieniem limitu
miejsc, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3. Dodatkowy nabór będzie odbywał się zgodnie
z harmonogramem rekrutacji, za zgodą przewodniczącego UKR, na wniosek
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej.
2. Dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite
studia magisterskie na danym kierunku studiów w określonym naborze oraz których wynik
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku
odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej przeprowadza na ten kierunek odrębny
nabór mający charakter rekrutacji uzupełniającej, z zastrzeżeniem ust. 3,4,5.
3. Odrębny nabór, o którym mowa w ust. 2 odbywa się pod warunkiem złożenia przez
zainteresowanego kandydata w Biurze Rekrutacji wniosku o przeprowadzenie rekrutacji
uzupełniającej wraz z kopią rozstrzygnięcia oraz kopią uzasadnienia, o których mowa w art.
44zzz ust. 18 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w terminie 10 dni od dnia
otrzymania tych dokumentów.
4. Terminarz czynności, jakie wykonuje kandydat w odrębnym naborze, o którym mowa
w ust. 2, ustala komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej niezwłocznie po podjęciu decyzji
o przeprowadzeniu takiego naboru i przekazuje informację o terminarzu kandydatowi.
5. Status kwalifikacji kandydata biorącego udział w odrębnym naborze, o którym mowa
w ust. 2 jest ustalany przez komisję rekrutacyjną jednostki rekrutującej na podstawie progu
punktowego z wcześniejszego naboru na ten kierunek, w którym brał udział kandydat.
6. Kandydat biorący udział w odrębnym naborze, o którym mowa w ust. 2 jest zwolniony
z obowiązku wniesienia opłaty rekrutacyjnej za uczestnictwo w nim.
§ 26
1. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, uzasadniających przyjęcie większej
liczby kandydatów niż limit miejsc, kierownik jednostki rekrutującej lub przewodniczący
komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej może zwrócić się do prorektora właściwego
nadzorującego rekrutację na studia z wnioskiem o wyrażenie zgody na zwiększenie limitu
miejsc określonego w odrębnej uchwale, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 8
ust. 3 i 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, wskazując we wniosku proponowaną
wartość liczbową zwiększenia limitu.
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2. W przypadku uzyskaniu zgody prorektora właściwego nadzorującego rekrutację na studia
na przyjęcie większej liczby kandydatów niż limit miejsc komisja rekrutacyjna jednostki
rekrutującej podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu lub przyjęciu dodatkowej liczby
kandydatów z zachowaniem kolejności wynikającej z uzyskanych przez nich wyników albo
przeprowadzeniu kolejnego naboru, mając na uwadze wartość liczbową zwiększenia limitu
wskazaną przez prorektora właściwego nadzorującego rekrutację na studia.
§ 27
1. W przypadku podjęcia decyzji o nieuruchomieniu kierunku lub specjalności mimo
przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej
wyda kandydatowi przyjętemu na ten kierunek lub kierunek i specjalność decyzję
stwierdzającą wygaśnięcie decyzji o przyjęciu na studia.
2. Szczegółowy tryb podejmowania decyzji o nieuruchomieniu kierunku lub specjalności,
w szczególności w związku z niewystarczającą liczbą kandydatów, określa zarządzenie
Rektora.
Rozdział 2
Doręczanie decyzji i środki odwoławcze
§ 28
1. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia doręcza się kandydatom na piśmie.
Kandydat ma obowiązek pisemnego potwierdzenia otrzymania decyzji.
2.W przypadku gdy decyzja jest wysyłana pocztą, wysyłka jest realizowana za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru. Dopuszczalne jest doręczenie decyzji w formie dokumentu
elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
(EPUAP).
3. Lista przyjętych jest ogłaszana w sposób określony w zarządzeniu Rektora.
4. Od decyzji komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej kandydatowi przysługuje
odwołanie do UKR za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej w terminie
14 dni od daty doręczenia decyzji.
5. Podstawą odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej może być
jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
6. Odwołanie od decyzji opiniowane jest przez komisję rekrutacyjną właściwej jednostki
rekrutującej.
§ 29
Komisje rekrutacyjne jednostek rekrutujących przekazują UKR listę osób przyjętych na studia
w terminie 30 dni od daty podjęcia ostatniej decyzji w sprawie przyjęcia na studia.
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DZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 30
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, w tym w sprawach dotyczących
przyjęcia na studia w trybie przeniesienia, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie
obowiązującego i postanowienia aktów prawa wewnętrznego w Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w tym uchwał rad wydziałów w sprawach dotyczących
szczegółowego zakresu egzaminów wstępnych.
§ 31
Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego UKR sporządza sprawozdanie z przebiegu
i wyników postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie.
§ 32
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
REKTOR

UKSW

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 52/2018
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 24 maja 2018 r.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I
STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KANDYDATÓW
LEGITYMUJĄCYCH SIĘ ŚWIADECTWEM DOJRZŁOŚCI
WYDANYM NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
DYPLOMEM IB, DYPLOMEM EB, A TAKŻE KANDYDATÓW NA
STUDIA II STOPNIA POSIADAJĄCYCH TYTUŁ LICENCJATA,
MAGISTRA, INŻYNIERA UZYSKANY NA TERENIE
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
DZIAŁ I
WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
§1
1. Uwzględniane w postępowaniu kwalifikacyjnym oceny ze świadectwa dojrzałości
uzyskanego w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”) oraz oceny
końcoworoczne przeliczane są na punkty zgodnie z tabelą:
Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczająca (2)

30

----------

----------

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

70

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

----------

-----------

2. Wyniki procentowe uzyskane podczas egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”) z
poszczególnych przedmiotów maturalnych przeliczane są na punkty w następujący sposób:
1% = 1 pkt.
3. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego podawany jest w skali punktowej 0 - 100.
Punkty są obliczane z dokładnością do 3 miejsca po przecinku.
4. W przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku
egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”) ocena końcoworoczna jest oceną ze świadectwa
ukończenia szkoły.
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5. Dla kandydatów na kierunki studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich z
wyłączeniem kierunku pielęgniarstwo oraz kierunku lekarskiego5, legitymujących się
świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”)
przyjmuje się, że jeśli kandydat, który zdał według formuły tzw. „nowej matury” przedmiot
brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym, to przy obliczaniu wyniku
rekrutacyjnego punktacja z tego przedmiotu może - na wniosek kandydata składany poprzez
zaznaczenie odpowiedniej opcji w systemie IRK - zastąpić punktację z tego przedmiotu
uzyskaną w wyniku zdania „starej matury” bądź ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu,
jeśli kandydat nie zdawał go na egzaminie dojrzałości, zgodnie z następującym schematem
oraz z zastrzeżeniem ust. 6:
- punktacja z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym wyrażona w skali 0-100%
przed przemnożeniem przez przelicznik ujęty w tabelach zawartych w § 3 pkt 1 lit. b, pkt 2
lit. b, pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. b, pkt 5 lit. b, pkt 6 lit. b, pkt 7 lit. b, pkt 8 lit. b, pkt 9 lit. b, pkt 10
lit. b zostaje przemnożona przez 0,75, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2,
- punktacja z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym wyrażona w skali 0-100%
przed przemnożeniem przez przelicznik ujęty w tabelach zawartych w § 3 pkt. 1 lit. b, 2 lit. b,
3 lit. b, 4 lit. b, 5 lit. b , 6 lit. b, 7 lit. b, 8 lit. b ,9 lit. b, 10 lit. b zostaje przemnożona przez 1, z
zastrzeżeniem § 1 ust. 2.
6. Postanowienia ust. 5 nie stosuje się do sytuacji, w której kandydat wnioskuje o zastąpienie
punktacji uzyskanej w ramach „starej matury” punktacją uzyskaną przez niego w ramach
„nowej matury” dla wszystkich przedmiotów wymaganych do rekrutacji na kierunek. W
takiej sytuacji kandydat traktowany jest jak osoba, która zdała „nową maturę” ze wszystkich
przedmiotów wymaganych w rekrutacji na dany kierunek, a więc podlega kryteriom
rekrutacyjnym obowiązującym dla „nowej matury”.
7. W przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku
egzaminu dojrzałości (tzw. starej matury), dla których przedmiot brany pod uwagę w
postępowaniu kwalifikacyjnym na określony kierunek studiów będzie przedmiotem, którego
kandydat nie zdawał na egzaminie dojrzałości oraz nie ma z tego przedmiotu oceny na
świadectwie ukończenia szkoły, dopuszczalne jest, aby przy obliczeniu wyniku postępowania
kwalifikacyjnego - na wniosek kandydata składany poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji
w systemie IRK - została wzięta pod uwagę punktacja z tego przedmiotu zdawanego na
egzaminie maturalnym, o ile kandydat przystąpił do takiego egzaminu.
8. Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie
dwujęzycznym, o ile kandydat zdawał język obcy nowożytny na poziomie dwujęzycznym,
przelicza się na wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym według
wzoru:
Pr = Pd * 1,25
gdzie:

Pr - wynik z poziomu rozszerzonego
Pd - wynik z poziomu dwujęzycznego
z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100
punktów. W przypadku, gdy wynik przekracza 100 punktów, przyjmuje się maksymalną
możliwą liczbę punktów, tj. 100.
9. Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB
5

dodanym przez § 1 pkt 2 lit. a Uchwały Nr 68/2018 Senatu UKSW, o którym mowa w przypisie 1.
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przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na
który/których dokonali rejestracji.
10. Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną
przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach,
na który/których dokonali rejestracji.
11. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z
zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż
88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z
poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:
- dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu
zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na
egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi
rozszerzonemu;
- dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin
tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba
godzin tygodniowo):
MATURA
IB
Poziom SL
7
6
5
4
3
2
1

MATURA
EB
Poziom
podstawowy
9,00-10,00
8,00-8,95
7,00-7,95
6,00-6,95
5,00-5,95
4,00-4,95
1,00-3,95

NOWA
MATURA
Poziom
podstawowy
100%
86%
72%
58%
44%
30%
0

MATURA
IB
Poziom HL
7
6
5
4
3
2
1

MATURA
EB
Poziom
rozszerzony
8,00-10,00
7,00-7,95
6,00-6,95
5,00-5,95
4,00-4,95
3,00-3,95
1,00-2,95

NOWA
MATURA
Poziom
rozszerzony
100%
85%
70%
55%
40%
25%
10%

12. Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na
egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom
IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.
13. Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości
zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się
odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie
mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka
polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania
kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata
języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy
czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod
uwagę dwukrotnie ten sam język:
Przedmiot na maturze
polskiej

Odpowiedniki na maturze
IB

Odpowiedniki na maturze
EB

język polski
wiedza o społeczeństwie

* język A1 (z grupy 1)
* business i management
* ekonomia
* historia

* język L1
* filozofia
* historia
* geografia
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historia sztuki
historia muzyki

* filozofia
* psychologia
* antropologia
* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”
* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* ekonomia
* historia
* sztuka
* muzyka
* historia
* sztuka
* muzyka

14. Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na
poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego
nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.
§2
1. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji na kierunek studiów stacjonarnych
jest zdawanie przez kandydata na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości
wszystkich przedmiotów określonych w § 3 jako wymagane przedmioty dla tego kierunku z
wyłączeniem sytuacji, w której dopuszczalne jest uwzględnienie oceny końcoworocznej z
przedmiotu niezdawanego na egzaminie dojrzałości („starej maturze”), przy czym jeśli
wymagany przedmiot rozumiany jest jako przedmiot do wyboru, wówczas na egzaminie
maturalnym kandydat powinien zdawać co najmniej jeden z listy przedmiotów do wyboru dla
danego kierunku.
2. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji na kierunki studiów niestacjonarnych
I stopnia, o których mowa w § 6 pkt 5 jest zdawanie przez kandydata na egzaminie
maturalnym lub egzaminie dojrzałości wszystkich przedmiotów określonych w § 3 pkt 6 jako
wymagane.
3. W rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych
studiów magisterskich oraz studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, o których mowa w
§ 8, wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego oblicza się jako sumę iloczynów
punktacji z wymaganych przedmiotów i przypisanych tym przedmiotom oraz poziomom
przeliczników.
§3
Ustala się następujące zasady obliczania końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego
na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na poszczególnych
wydziałach:

1) WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU
KIERUNKI:

biologia
studia I stopnia

inżynieria środowiska
studia I stopnia (studia 3,5-letnie inżynierskie)
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a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Dla kierunku biologia:
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy
p1 = 0,15
albo rozszerzony
p1 = 0,20
przedmiot do wyboru*
podstawowy
p2 = 0,40
albo rozszerzony
p2 = 0,80
* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia,
chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka, geografia.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p 1 W1 + p 2 W2
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka
obcego nowożytnego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu
do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka obcego nowożytnego,
p2 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
Dla kierunku inżynieria środowiska:
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

matematyka - część pisemna

podstawowy
p1 = 0,25
albo rozszerzony
p1 = 0,40
język obcy nowożytny - część pisemna
podstawowy
p1 = 0,15
albo rozszerzony
p1 = 0,20
przedmiot do wyboru*
podstawowy
p2 = 0,25
albo rozszerzony
p2 = 0,40
* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: chemia,
fizyka/fizyka i astronomia, biologia.
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z matematyki
(część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka
obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z przedmiotu do wyboru (część
pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z matematyki,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
Informacja dla wszystkich powyższych kierunków, tj. biologii, inżynierii środowiska: jeśli kandydat
na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie
rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z
poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.
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b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”), z zastrzeżeniem § 1 ust. 5, 6:
Dla wszystkich kierunków:
Wymagany przedmiot
język polski

Rodzaj egzaminu

część pisemna

Przelicznik
p1 = 0,20

część ustna
część ustna
albo ocena końcoworoczna**

p2 = 0,10
p3 = 0,20
język obcy nowożytny
p3 = 0,10
część pisemna
p4 = 0,50
przedmiot do wyboru*
albo ocena końcoworoczna**
p4 = 0,30
* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia,
matematyka, informatyka, fizyka , chemia, geografia.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4
gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź
punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części
ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części
pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego
przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1
ust. 1,
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny
końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako
przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.
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2) WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
KIERUNKI:

filozofia
studia I stopnia

ochrona środowiska
studia I stopnia

psychologia
jednolite studia magisterskie

a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Dla wszystkich kierunków:
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy
p1 = 0,20
albo rozszerzony
p1 = 0,30
język obcy nowożytny - część pisemna
podstawowy
p2 = 0,15
albo rozszerzony
p2 = 0,20
przedmiot do wyboru*
podstawowy
p3 = 0,30
albo rozszerzony
p3 = 0,50
* dla kierunku filozofia uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród
zestawu: filozofia, WOS, geografia, biologia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, historia,
język łaciński i kultura antyczna, chemia.
* dla kierunku ochrona środowiska uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez
kandydata spośród zestawu: biologia, filozofia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, historia,
WOS, geografia, chemia.
* dla kierunku psychologia uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata
spośród zestawu: biologia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, historia, chemia, geografia,
filozofia.
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka
polskiego (część pisemna),
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka
obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu
do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,

20

p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na
poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest
wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.
b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”), z zastrzeżeniem § 1 ust. 5, 6:
Dla wszystkich kierunków:
Wymagany przedmiot
język polski

Rodzaj egzaminu

część pisemna

Przelicznik
p1 = 0,20

część ustna
część ustna
albo ocena końcoworoczna**

p2 = 0,20
p3 = 0,20
język obcy nowożytny
p3 = 0,10
część pisemna
p4 = 0,40
przedmiot do wyboru*
albo ocena końcoworoczna**
p4 = 0,10
* dla kierunków filozofia i ochrona środowiska uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany
przez kandydata spośród zestawu: biologia, matematyka, fizyka, historia, WOS, geografia, chemia.
* dla kierunku psychologia uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata
spośród zestawu: biologia, matematyka, fizyka, historia, chemia, geografia.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4
gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź
punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części
ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części
pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego
przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1
ust. 1,
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny
końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako
przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.
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3) WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY.
SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH
KIERUNKI:

chemia
studia I stopnia

fizyka
studia I stopnia

informatyka
studia I stopnia

matematyka
studia I stopnia

a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Dla wszystkich kierunków:
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony

p1 = 0,1
p1 = 0,2
p2 = 0,4
p2 = 0,8

-> dla matury z 2010 roku i z lat kolejnych:
matematyka (część pisemna)
-> dla matur 2005-09:
przedmiot do wyboru * (część pisemna)
* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu:: matematyka,
informatyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia.
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2
gdzie:
W1 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka
obcego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z matematyki
(dla matury z 2010 roku i z lat kolejnych) (część pisemna), lub przedmiotu do wyboru (dla matur
2005-09) (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p2 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na
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poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest
wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”), z zastrzeżeniem § 1 ust. 5, 6:
Dla wszystkich kierunków:
Wymagany przedmiot
język polski

Rodzaj egzaminu

część pisemna

Przelicznik
p1 = 0,20

część ustna
część ustna
albo ocena końcoworoczna**

p2 = 0,10
p3 = 0,20
język obcy nowożytny
p3 = 0,10
część pisemna
p4 = 0,50
przedmiot do wyboru*
albo ocena końcoworoczna**
p4 = 0,30
* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: matematyka,
informatyka, fizyka, chemia.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4
gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź
punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części
ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części
pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego
przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1
ust. 1,
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny
końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako
przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.
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4) WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I
SPOŁECZNYCH
KIERUNKI:

archeologia
studia I stopnia

archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
studia I stopnia

bezpieczeństwo wewnętrzne
studia I stopnia

ekonomia
studia I stopnia

europeistyka
studia I stopnia

historia
studia I stopnia

historia sztuki
studia I stopnia

ochrona dóbr kultury i środowiska
studia I stopnia

politologia
studia I stopnia

praca socjalna
studia I stopnia

socjologia
studia I stopnia

zarządzanie dziedzictwem kulturowym
studia I stopnia
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a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Dla kierunków -> politologia, europeistyka:
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski lub matematyka* - część pisemna

podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony

język obcy nowożytny - część pisemna
przedmiot do wyboru**

p1 = 0,20
p1 = 0,30
p2 = 0,15
p2 = 0,20
p3 = 0,30
p3 = 0,50

* kandydat wskazuje jeden z przedmiotów
** dla kierunków politologia, europeistyka uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez
kandydata spośród zestawu: historia, WOS, geografia.
Dla kierunków -> socjologia, historia, historia sztuki, archeologia, praca socjalna, ochrona dóbr
kultury i środowiska, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją:
Wymagany przedmiot
Przelicznik dla poziomu
język polski - część pisemna

podstawowy
p1 = 0,20
albo rozszerzony
p1 = 0,30
język obcy nowożytny - część pisemna
podstawowy
p2 = 0,15
albo rozszerzony
p2 = 0,20
podstawowy
p3 = 0,30
przedmiot do wyboru*
albo rozszerzony
p3 = 0,50
* dla kierunków socjologia, historia, historia sztuki, archeologia, praca socjalna, zarządzanie
dziedzictwem kulturowym uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata
spośród zestawu: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna,
geografia.
* dla kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska uwzględniany jest jeden z przedmiotów
wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język
łaciński i kultura antyczna, geografia, biologia.
Dla kierunków -> ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne:
Wymagany przedmiot
Przelicznik dla poziomu
język polski - część pisemna

podstawowy
p1 = 0,15
albo rozszerzony
p1 = 0,25
język obcy nowożytny - część pisemna
podstawowy
p2 = 0,15
albo rozszerzony
p2 = 0,25
przedmiot do wyboru*
podstawowy
p3 = 0,30
albo rozszerzony
p3 = 0,50
* dla kierunku ekonomia uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród
zestawu: matematyka, WOS, geografia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, informatyka.
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* dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez
kandydata spośród zestawu: historia, geografia, informatyka, WOS.
dla wszystkich kierunków i specjalności wymienionych powyżej:
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z:
- języka polskiego lub matematyki w przypadku politologii i europeistyki (część pisemna),
- języka polskiego w przypadku socjologii, historii, historii sztuki, archeologii, pracy socjalnej, ochrony dóbr
kultury i środowiska, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, ekonomii, bezpieczeństwa wewnętrznego,
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego
nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru
(część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie
rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu,
który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”), z zastrzeżeniem § 1 ust. 5, 6:
Dla kierunków -> politologia, europeistyka, socjologia, historia, historia sztuki, archeologia,
praca socjalna, ochrona dóbr kultury i środowiska, zarządzanie dziedzictwem kulturowym,
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją:
Wymagany przedmiot
Rodzaj egzaminu
Przelicznik
język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna
część ustna
albo ocena końcoworoczna**

p2 = 0,20
p3 = 0,20
język obcy nowożytny
p3 = 0,10
część pisemna
p4 = 0,40
przedmiot do wyboru*
albo ocena końcoworoczna**
p4 = 0,10
* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia,
WOS, matematyka.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
Dla kierunków -> ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne:
Wymagany przedmiot
Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna
część ustna
albo ocena końcoworoczna**

p2 = 0,10
p3 = 0,20
p3 = 0,10
p4 = 0,50
p4 = 0,30

przedmiot do wyboru*

część pisemna
albo ocena końcoworoczna**
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* dla kierunku ekonomia uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród
zestawu: WOS, geografia, fizyka, historia, informatyka, matematyka.
* dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez
kandydata spośród zestawu: historia, geografia, informatyka, WOS.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
dla wszystkich wyżej wymienionych kierunków i specjalności:
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4
gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź
punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części
ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części
pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego
przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1
ust. 1,
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny
końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako
przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.
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5) WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
KIERUNKI:

filologia
studia I stopnia

-> w tym SPECJALNOŚCI:
- filologia klasyczna
- filologia włoska

filologia polska
studia I stopnia

kulturoznawstwo
studia I stopnia

muzeologia
studia I stopnia

a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Dla wszystkich kierunków:
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy
p1 = 0,40
albo rozszerzony
p1 = 0,50
język obcy nowożytny - część pisemna
podstawowy
p2 = 0,15
albo rozszerzony
p2 = 0,20
przedmiot do wyboru*
podstawowy
p3 = 0,20
albo rozszerzony
p3 = 0,30
* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia,
filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna,
matematyka, WOS, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, informatyka
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka
polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka
obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu
do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
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Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na
poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest
wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”), z zastrzeżeniem § 1 ust. 5, 6:
Dla wszystkich kierunków:
Wymagany przedmiot
język polski

Rodzaj egzaminu

część pisemna

Przelicznik
p1 = 0,30

część ustna
część ustna
albo ocena końcoworoczna**

p2 = 0,30
p3 = 0,20
język obcy nowożytny
p3 = 0,10
część pisemna
p4 = 0,20
przedmiot do wyboru*
albo ocena końcoworoczna**
p4 = 0,10
* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia,
geografia, historia, język łaciński, matematyka, WOS, fizyka.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4
gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź
punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części
ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części
pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego
przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1
ust. 1,
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny
końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako
przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.
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6) WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH
KIERUNKI:

pedagogika
studia I stopnia

pedagogika specjalna
studia I stopnia

a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Dla wszystkich kierunków:
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy
p1 = 0,20
albo rozszerzony
p1 = 0,30
język obcy nowożytny - część pisemna
podstawowy
p2 = 0,15
albo rozszerzony
p2 = 0,20
przedmiot do wyboru*
podstawowy
p3 = 0,30
albo rozszerzony
p3 = 0,50
* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia,
WOS, geografia, matematyka, biologia.
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3
gdzie:
W1 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka
polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka
obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu
do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na
poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest
wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.
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b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”), z zastrzeżeniem § 1 ust. 5, 6:
Dla wszystkich kierunków:
Wymagany przedmiot
język polski

Rodzaj egzaminu

część pisemna

Przelicznik
p1 = 0,20

część ustna
część ustna
albo ocena końcoworoczna**

p2 = 0,20
p3 = 0,20
język obcy nowożytny
p3 = 0,10
część pisemna
p4 = 0,40
przedmiot do wyboru*
albo ocena końcoworoczna**
p4 = 0,10
* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia,
WOS, geografia, matematyka, biologia.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4
gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź
punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części
ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części
pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego
przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1
ust. 1,
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny
końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako
przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.
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7) WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI
KIERUNKI:

administracja
studia I stopnia

człowiek w cyberprzestrzeni
studia I stopnia

prawo
jednolite studia magisterskie

stosunki międzynarodowe
studia I stopnia

a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Dla wszystkich kierunków:
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy
p1 = 0,25
albo rozszerzony
p1 = 0,40
język obcy nowożytny - część pisemna
podstawowy
p2 = 0,15
albo rozszerzony
p2 = 0,20
przedmiot do wyboru*
podstawowy
p3 = 0,25
albo rozszerzony
p3 = 0,40
* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia,
WOS, geografia, matematyka.
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka
polskiego (część pisemna),
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka
obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu
do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
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Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na
poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest
wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.
b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”), z zastrzeżeniem § 1 ust. 5, 6:
Dla wszystkich kierunków:
Wymagany przedmiot
język polski

Rodzaj egzaminu

część pisemna

Przelicznik
p1 = 0,20

część ustna
część ustna
albo ocena końcoworoczna**

p2 = 0,20
p3 = 0,20
język obcy nowożytny
p3 = 0,10
część pisemna
p4 = 0,40
przedmiot do wyboru*
albo ocena końcoworoczna**
p4 = 0,10
* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu:: historia,
WOS, geografia, matematyka.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4
gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź
punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części
ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części
pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego
przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1
ust. 1,
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny
końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako
przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.
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8) WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO
KIERUNKI:

prawo kanoniczne
jednolite studia magisterskie

-> w tym SPECJALNOŚCI:
- kanoniczno-cywilna
- kanoniczna administracyjno-sądowa

migrantologia
studia I stopnia

a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Dla wszystkich kierunków:
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy
p1 = 0,20
albo rozszerzony
p1 = 0,30
język obcy nowożytny - część pisemna
podstawowy
p2 = 0,15
albo rozszerzony
p2 = 0,20
przedmiot do wyboru*
podstawowy
p3 = 0,30
albo rozszerzony
p3 = 0,50
* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia,
WOS, geografia, matematyka.
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka
polskiego (część pisemna),
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka
obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu
do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na
poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest
wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.
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b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”), z zastrzeżeniem § 1 ust. 5, 6:
Dla wszystkich kierunków:
Wymagany przedmiot
język polski

Rodzaj egzaminu

część pisemna

Przelicznik
p1 = 0,20

część ustna
część ustna
albo ocena końcoworoczna**

p2 = 0,20
p3 = 0,20
język obcy nowożytny
p3 = 0,10
część pisemna
p4 = 0,40
przedmiot do wyboru*
albo ocena końcoworoczna**
p4 = 0,10
* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia,
WOS, geografia, matematyka.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4
gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź
punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części
ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części
pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego
przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1
ust. 1,
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny
końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako
przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.
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9) WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ
KIERUNKI:

nauki o rodzinie
studia I stopnia

gerontologia rodzinna z poradnictwem zdrowotnym
studia I stopnia

a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Dla wszystkich kierunków:
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy
p1 = 0,20
albo rozszerzony
p1 = 0,30
język obcy nowożytny - część pisemna
podstawowy
p2 = 0,15
albo rozszerzony
p2 = 0,20
przedmiot do wyboru*
podstawowy
p3 = 0,30
albo rozszerzony
p3 = 0,50
* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia,
geografia, historia, WOS, matematyka.
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka
polskiego (część pisemna),
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka
obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu
do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na
poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest
wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.
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b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”), z zastrzeżeniem § 1 ust. 5, 6:
Dla wszystkich kierunków:
Wymagany przedmiot
język polski

Rodzaj egzaminu

część pisemna

Przelicznik
p1 = 0,20

część ustna
część ustna
albo ocena końcoworoczna**

p2 = 0,20
p3 = 0,20
język obcy nowożytny
p3 = 0,10
część pisemna
p4 = 0,40
przedmiot do wyboru*
albo ocena końcoworoczna**
p4 = 0,10
* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia,
geografia, historia, WOS, matematyka.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4
gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1. ust. 1,
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź
punktów za ocenę końcoworoczną, jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części
ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części
pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego
przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1
ust. 1,
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny
końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako
przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.
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10) WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
KIERUNKI:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna
studia I stopnia

-> w tym SPECJALNOŚCI:
- dziennikarstwo ogólne
- komunikacja medialno-kulturowa
- komunikacja medialno-religijna

religioznawstwo
studia I stopnia

teologia
jednolite studia magisterskie

-> w tym SPECJALNOŚCI:
- teologia ogólna
- teologia (specjalność nauczycielsko-katechetyczna)
- turystyka krajów biblijnych
- coaching i mediacje społeczne
- teologia dialogu kultur i religii

a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Dla wszystkich kierunków:
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony

język obcy nowożytny - część pisemna
egzamin wstępny w formie rozmowy
kwalifikacyjnej
przedmiot do wyboru*

p1 = 0,15
p1 = 0,20
p2 = 0,08
p2 = 0,10
p3 = 0,50

podstawowy
p4 = 0,15
albo rozszerzony
p4 = 0,20
* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: geografia,
historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.
Dla kierunku teologia zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje wiadomości o Piśmie św., wierze i
historii Kościoła oraz moralności katolickiej.
Dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:
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- wiadomości na temat mediów w Polsce (tytuły, nadawcy, funkcjonowanie mediów) oraz mediów
społecznościowych,
- własne dokonania kandydata w dziedzinie mediów (koła dziennikarskie, praca w gazetach
szkolnych, blogi, prowadzenie fanpage'y w mediach społecznościowych etc. - wymagane
udokumentowanie własnych dokonań podczas rozmowy),
- poszerzoną wiedzę w jednej z poniższych dziedzin: sport, polityka, kultura, ekonomia, religia,
turystyka (dla kandydatów na specjalność komunikacja medialno-kulturowa - głównie kultura).
Dla kierunku religioznawstwo zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje wiadomości o
chrześcijaństwie, religiach świata, dialogu międzyreligijnym.
Wydział może sformułować oraz opublikować szczegółowe tezy egzaminacyjne. W przypadku
sformułowania tez szczegółowych zostaną one opublikowane na co najmniej jednej stronie
internetowej
spośród
stron
dostępnych
pod
adresami:
www.teologia.uksw.edu.pl,
www.rekrutacja.uksw.edu.pl, www.irk.uksw.edu.pl.
Punktacja z rozmowy kwalifikacyjnej jest przeliczana ze skali 2-5, na skalę 0-100, zgodnie z
tabelą:
Ocena (skala 2-5)
2
2,25
2,5
2,75
3
3,25
3,5
3,75
4
4,25
4,5
4,75
5

Punkty
kwalifikacyjne
0
10
20
30
40
48,75
57,5
66,25
75
81,25
87,5
93,75
100

Warunkiem przeliczenia wyniku postępowania kwalifikacyjnego (W) jest przystąpienie do
rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat, który nie przystąpi do rozmowy otrzymuje wynik
postępowania kwalifikacyjnego równy „0”.
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) kandydatów, którzy przystąpili do
rozmowy kwalifikacyjnej obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka
polskiego (część pisemna),
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka
obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 – punktacja otrzymana z rozmowy kwalifikacyjnej (wyrażona w skali 0-100),
W4 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu
do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla rozmowy kwalifikacyjnej,
p4 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
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Informacja dla wszystkich powyższych kierunków, tj. teologii, dziennikarstwa i komunikacji
społecznej, religioznawstwa: jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego
przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu
kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni
przelicznik daje wyższą wartość.

b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w
wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”), z zastrzeżeniem § 1 ust. 5:
Dla wszystkich kierunków:
Wymagany przedmiot
język polski

Rodzaj egzaminu
część pisemna

Przelicznik
p1 = 0,18

część ustna
część ustna
albo ocena końcoworoczna**

p2 = 0,12
p3 = 0,10
język obcy nowożytny
p3 = 0,05
p4 = 0,50
rozmowa kwalifikacyjna
część pisemna
p5 = 0,10
przedmiot do wyboru*
albo ocena końcoworoczna**
p5 = 0,05
* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: geografia,
historia, WOS, matematyka, język łaciński.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
Dla kierunku teologia zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje wiadomości o Piśmie św., wierze i
historii Kościoła oraz moralności katolickiej.
Dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:
- wiadomości na temat mediów w Polsce (tytuły, nadawcy, funkcjonowanie mediów) oraz mediów
społecznościowych
- własne dokonania kandydata w dziedzinie mediów (koła dziennikarskie, praca w gazetach
szkolnych, blogi, prowadzenie fanpage'y w mediach społecznościowych etc. - wymagane
udokumentowanie własnych dokonań podczas rozmowy)
- poszerzoną wiedzę w jednej z poniższych dziedzin: sport, polityka, kultura, ekonomia, religia,
turystyka (dla kandydatów na specjalność komunikacja medialno-kulturowa - głównie kultura).
Dla kierunku religioznawstwo zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje wiadomości o
chrześcijaństwie, religiach świata, dialogu międzyreligijnym.
Wydział może sformułować oraz opublikować szczegółowe tezy egzaminacyjne. W przypadku
sformułowania tez szczegółowych zostaną one opublikowane na co najmniej jednej stronie
internetowej
spośród
stron
dostępnych
pod
adresami:
www.teologia.uksw.edu.pl,
www.rekrutacja.uksw.edu.pl, www.irk.uksw.edu.pl.
Warunkiem przeliczenia wyniku postępowania kwalifikacyjnego (W) jest przystąpienie do
rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat, który nie przystąpi do rozmowy otrzymuje wynik
postępowania kwalifikacyjnego równy „0”.
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Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4+ p5W5
gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1. ust. 1,
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź
punktów za ocenę końcoworoczną, jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części
ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - punktacja otrzymana z rozmowy kwalifikacyjnej (wyrażona w skali 0-100),
W5 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części
pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego
przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1
ust. 1,
p1 - przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 - przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 - przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny
końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla rozmowy kwalifikacyjnej,
p5 - przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako
przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

11) WYDZIAŁ MEDYCZNY. COLLEGIUM MEDICUM.
KIERUNKI:

pielęgniarstwo*
studia I stopnia

pielęgniarstwo (nursing – studia w języku angielskim)*
studia I stopnia
6

kierunek lekarski*

studia jednolite magisterskie
* rekrutacja zostanie przeprowadzona, o ile kierunek zostanie utworzony i Uczelnia uzyska zgody odpowiednich
instytucji na prowadzenie kierunku

a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów na pielęgniarstwo (studia w języku polskim):
- Zasady kwalifikacji dla kandydatów:
-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu maturalnego (tzw.
„nowej matury”);
-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw.
„starej matury”) oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego wydanym przez OKE,
6

dodanym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze Uchwały Nr 68/2018 Senatu UKSW, o którym mowa w przypisie
1.
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zawierającym punktację z dwóch przedmiotów wymaganych (tj. języka obcego nowożytnego oraz
jednego z przedmiotów do wyboru):
Wymagany przedmiot
język obcy nowożytny - część pisemna

Przelicznik dla poziomu
podstawowy
p1 = 0,2
albo rozszerzony
p1 = 0,4
podstawowy
p2 = 0,3
albo rozszerzony
p2 = 0,6

przedmiot do wyboru spośród zestawu:
matematyka, biologia, chemia, fizyka,
geografia, informatyka
- część pisemna

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka
obcego nowożytnego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu
do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka obcego nowożytnego.
p2 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na
poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest
wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.
- Zasady kwalifikacji dla kandydatów:
-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw.
„starej matury”);
-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw.
„starej matury”) oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego wydanym przez OKE,
zawierającym punktację tylko z jednego przedmiotu wymaganego)

Wymagany
przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik dla
„starej matury”**

język obcy
nowożytny

część pisemna
albo część ustna*

P1 = 0,20
P1 = 0,10

przedmiot do
wyboru spośród
zestawu:
matematyka,
biologia, chemia,
fizyka, geografia,
informatyka

część pisemna
albo
ocena końcoworoczna*

P2 = 0,30

Przelicznik dla kandydata ze „starą
maturą”, który zdał dany przedmiot
w formule „nowej matury” na
poziomie rozszerzonym***
P1 = 0,40

P2 = 0,60

P2 = 0,15

* do wyboru przez kandydata (ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wówczas, jeśli kandydat nie zdawał
przedmiotu na egzaminie dojrzałości);
** kandydat samemu dokonuje wyboru punktacji, która będzie uwzględniona do przeliczenia wyniku
rekrutacyjnego: czy będzie uwzględniona ocena z egzaminu dojrzałości („starej matury”), czy punktacja
uzyskana w ramach egzaminu maturalnego („nowej matury”), jeśli przedmiot był zdawany według formuły
„nowej matury” na poziomie podstawowym;
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*** przelicznik analogiczny do poziomu rozszerzonego na „nowej maturze” jest stosowany, w sytuacji gdy dany
przedmiot był zdawany według formuły „nowej matury” na poziomie rozszerzonym.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3
gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości („starej matury”) z języka obcego nowożytnego (w części
pisemnej lub ustnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą poniżej, bądź liczba punktów odpowiadająca
procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego („nowej matury”) z języka obcego nowożytnego
(część pisemna), jeśli kandydat zdawał przedmiot w formule „nowej matury”;
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości („starej matury”) z przedmiotu do wyboru (w części
pisemnej lub ustnej), bądź oceny końcoworocznej, jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu do wyboru na
egzaminie dojrzałości („starej maturze”), po przeliczeniu zgodnie z tabelą poniżej, bądź liczba
punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego („nowej matury”) z
przedmiotu do wyboru (część pisemna), jeśli kandydat zdawał przedmiot w formule „nowej matury”;
p1 – przelicznik dla części pisemnej/ustnej z języka obcego nowożytnego,
p2 – przelicznik dla części pisemnej albo oceny końcoworocznej z przedmiotu do wyboru.
Przeliczenie skali „starej matury” na skalę „nowej matury” odbywa się na podstawie tabeli:
Ocena (skala 1-6)
dopuszczająca (2)

Punkty
30

Ocena (skala 2-5)
----------

Punkty
----------

dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)
celująca (6)

50
70
90
100

dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)
----------

40
70
100
-----------

b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów na pielęgniarstwo (studia w języku angielskim):
- Zasady kwalifikacji dla kandydatów:
-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu maturalnego (tzw.
„nowej matury”);
-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw.
„starej matury”) oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego wydanym przez OKE,
zawierającym punktację z dwóch przedmiotów wymaganych (tj. języka angielskiego oraz jednego z
przedmiotów do wyboru):
Wymagany przedmiot
język angielski - część pisemna

Przelicznik dla poziomu
podstawowy
p1 = 0,2
albo rozszerzony
p1 = 0,4
podstawowy
p2 = 0,3
albo rozszerzony
p2 = 0,6

przedmiot do wyboru spośród zestawu:
matematyka, biologia, chemia, fizyka,
geografia, informatyka
- część pisemna

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2
gdzie:
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W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka
angielskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu
do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka angielskiego.
p2 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na
poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest
wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

- Zasady kwalifikacji dla kandydatów:
-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw.
„starej matury”);
-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw.
„starej matury”) oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego wydanym przez OKE,
zawierającym punktację tylko z jednego przedmiotu wymaganego)
Wymagany
przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik dla
„starej matury”**

język angielski

część pisemna
albo część ustna*

P1 = 0,20
P1 = 0,10

przedmiot do
wyboru spośród
zestawu:
matematyka,
biologia, chemia,
fizyka, geografia,
informatyka

część pisemna
albo
ocena końcoworoczna*

P2 = 0,30

Przelicznik dla kandydata ze „starą
maturą”, który zdał dany przedmiot
w formule „nowej matury” na
poziomie rozszerzonym***
P1 = 0,40

P2 = 0,60

P2 = 0,15

* do wyboru przez kandydata (ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wówczas, jeśli kandydat nie zdawał
przedmiotu na egzaminie dojrzałości);
** kandydat samemu dokonuje wyboru punktacji, która będzie uwzględniona do przeliczenia wyniku
rekrutacyjnego: czy będzie uwzględniona ocena z egzaminu dojrzałości („starej matury”), czy punktacja
uzyskana w ramach egzaminu maturalnego („nowej matury”), jeśli przedmiot był zdawany według formuły
„nowej matury” na poziomie podstawowym;
*** przelicznik analogiczny do poziomu rozszerzonego na „nowej maturze” jest stosowany, w sytuacji gdy dany
przedmiot był zdawany według formuły „nowej matury” na poziomie rozszerzonym.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3
gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości („starej matury”) z języka angielskiego (w części
pisemnej lub ustnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą poniżej, bądź liczba punktów odpowiadająca
procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego („nowej matury”) z języka angielskiego (część
pisemna), jeśli kandydat zdawał przedmiot w formule „nowej matury”;
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości („starej matury”) z przedmiotu do wyboru (w części
pisemnej lub ustnej), bądź oceny końcoworocznej, jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu do wyboru na
egzaminie dojrzałości („starej maturze”), po przeliczeniu zgodnie z tabelą poniżej, bądź liczba
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punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego („nowej matury”) z
przedmiotu do wyboru (część pisemna), jeśli kandydat zdawał przedmiot w formule „nowej matury”;
p1 – przelicznik dla części pisemnej/ustnej z języka angielskiego,
p2 – przelicznik dla części pisemnej albo oceny końcoworocznej z przedmiotu do wyboru.
Przeliczenie skali „starej matury” na skalę „nowej matury” odbywa się na podstawie tabeli:
Ocena (skala 1-6)
dopuszczająca (2)

Punkty
30

Ocena (skala 2-5)
----------

Punkty
----------

dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)
celująca (6)

50
70
90
100

dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)
----------

40
70
100
-----------

c)7 Zasady kwalifikacji dla kandydatów na kierunek lekarski
- Zasady kwalifikacji dla kandydatów:
-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu maturalnego (tzw.
„nowej matury”);
-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw.
„starej matury”) oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego wydanym przez OKE,
zawierającym punktację z trzech przedmiotów wymaganych (tj. biologii, chemii, matematyki):
Wymagany przedmiot
biologia - część pisemna

Przelicznik dla poziomu
podstawowy
p1 = 0,2
albo rozszerzony
p1 = 0,4
podstawowy
p1 = 0,2
albo rozszerzony
p1 = 0,4
podstawowy
p2 = 0,1
albo rozszerzony
p2 = 0,2

chemia - część pisemna
matematyka - część pisemna

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego
z
biologii (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z chemii
(część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z matematyki (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z biologii,
p2 – przelicznik dla poziomu z chemii,
p3 – przelicznik dla poziomu z matematyki.
Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na
poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest
wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.
- Zasady kwalifikacji dla kandydatów:

7

dodanym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie Uchwały Nr 68/2018 Senatu UKSW, o którym mowa w przypisie 1.
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-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw.
„starej matury”);
-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw.
„starej matury”) oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego wydanym przez OKE,
zawierającym punktację z jednego lub dwóch przedmiotów wymaganych:
Wymagany
przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik dla
„starej matury”**

biologia

część pisemna
albo część ustna*

P1 = 0,30
P1 = 0,25

chemia

część pisemna
albo część ustna
albo ocena
końcoworoczna*
część pisemna
albo część ustna
albo ocena
końcoworoczna*

P2 = 0,30
P2 = 0,25
P2 = 0,15

P2 = 0,40

P3 = 0,10
P3 = 0,07
P3 = 0,05

P3 = 0,20

matematyka

Przelicznik dla kandydata
ze „starą maturą”, który
zdał dany przedmiot w
formule nowej matury na
poziomie
rozszerzonym***
P1 = 0,40

* do wyboru przez kandydata (ocena końcoworoczna z chemii lub matematyki uwzględniana tylko wówczas,
jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na egzaminie dojrzałości);
** kandydat samemu dokonuje wyboru punktacji, która będzie uwzględniona do przeliczenia wyniku
rekrutacyjnego: czy będzie uwzględniona ocena z egzaminu dojrzałości („starej matury”), czy punktacja
uzyskana w ramach egzaminu maturalnego („nowej matury”), jeśli przedmiot był zdawany według formuły
„nowej matury” na poziomie podstawowym;
*** przelicznik analogiczny do poziomu rozszerzonego na „nowej maturze” jest stosowany, w sytuacji gdy dany
przedmiot był zdawany według formuły „nowej matury” na poziomie rozszerzonym.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3
gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z biologii (w części pisemnej lub ustnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą poniżej, bądź liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu
maturalnego („nowa matura”) z biologii (część pisemna);
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z chemii (w części pisemnej lub ustnej), bądź oceny
końcoworocznej, jeśli kandydat nie zdawał chemii na egzaminie dojrzałości, po przeliczeniu zgodnie z
tabelą poniżej, bądź liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi
z
egzaminu maturalnego („nowa matura”) z chemii (część pisemna);
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z matematyki (w części pisemnej lub ustnej), bądź oceny
końcoworocznej, jeśli kandydat nie zdawał matematyki na egzaminie dojrzałości, po przeliczeniu
zgodnie z tabelą poniżej, bądź liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu
maturalnego („nowa matura”) z matematyki (część pisemna);
p1 – przelicznik dla części pisemnej/ustnej z biologii,
p2 – przelicznik dla części pisemnej/ustnej/oceny końcoworocznej z chemii,
p3 – przelicznik dla części pisemnej/ustnej/oceny końcoworocznej z matematyki.
Przeliczenie skali „starej matury” na skalę „nowej matury” odbywa się na podstawie tabeli:
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Ocena (skala 1-6)
dopuszczająca (2)

Punkty
30

Ocena (skala 2-5)
----------

Punkty
----------

dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)
celująca (6)

50
70
90
100

dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)
----------

40
70
100
-----------

DZIAŁ II
WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
§4
1. Studia stacjonarne drugiego stopnia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom
licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny.
2. Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia na poszczególnych wydziałach
odbywa się na następujące kierunki według poniższych kryteriów:

1) WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU
kierunki:
biologia
inżynieria środowiska
a) Kwalifikacja na kierunek biologia odbywa się w następujący sposób:
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia oraz
kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich na co najmniej jednym kierunku z listy kierunków wymienionych
poniżej, określonych jako kierunki pokrewne, kwalifikowani są na podstawie średniej z
toku studiów.
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100, obliczany jest
zgodnie ze wzorem, z zastrzeżeniem ust. 3,4.
W = s*20
gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.
Kierunki pokrewne: biotechnologia, behawiorystyka zwierząt, biochemia, biofizyka,
bioinżynieria zwierząt, bioinżynieria żywności i środowiska wodnego, biologia człowieka,
mikrobiologia, mikrobiologia stosowana, nauki ścisłe, neurobiologia, ochrona roślin i
kontrola fitosanitarna, ochrona środowiska, przyroda, przyrodoznawstwo i filozofia przyrody,
stosowana psychologia zwierząt, zootechnika.
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Kandydaci nie posiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia,
bądź co najmniej jednego z kierunków pokrewnych kwalifikowani są na podstawie
egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzana jest
ogólna wiedza kandydata w zakresie biologii na poziomie studiów I stopnia oraz oceniana
będzie motywacja do podjęcia studiów na kierunku biologia. Wydział może sformułować
szczegółowe tezy egzaminacyjne. W przypadku sformułowania tez szczegółowych, zostaną
one opublikowane na co najmniej jednej stronie internetowej spośród stron dostępnych pod
adresami: www.wbns.uksw.edu.pl, www.rekrutacja.uksw.edu.pl, www.irk.uksw.edu.pl.
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100, powstaje w
wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:

Ocena (skala 2-5)
2
2,25
2,5
2,75
3
3,25
3,5
3,75
4
4,25
4,5
4,75
5

Punkty
kwalifikacyjne
0
10
20
30
40
48,75
57,5
66,25
75
81,25
87,5
93,75
100

b) Kwalifikacja na kierunek inżynieria środowiska odbywa się w następujący sposób:
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria
środowiska oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich na co najmniej jednym kierunku z listy kierunków
wymienionych poniżej, określonych jako kierunki pokrewne, kwalifikowani są na
podstawie średniej z toku studiów.
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, wyrażony w skali 0-100, obliczany jest
zgodnie ze wzorem, z zastrzeżeniem ust. 3,4.
W = s*20
gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.
Kierunki pokrewne: biotechnologia, biogospodarka, budownictwo, energetyka,
gleboznawstwo,
gospodarka przestrzenna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria (gospodarka) wodna,
inżynieria materiałowa, melioracje, ochrona środowiska, technologia chemiczna.
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Kandydaci nie posiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku
inżynieria środowiska, bądź co najmniej jednego z kierunków pokrewnych
kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej,
podczas której sprawdzana jest ogólna wiedza kandydata w zakresie inżynierii środowiska na
poziomie studiów I stopnia oraz oceniana będzie motywacja do podjęcia studiów na kierunku
inżynieria środowiska. Wydział może sformułować szczegółowe tezy egzaminacyjne. W
przypadku sformułowania tez szczegółowych, zostaną one opublikowane na co najmniej
jednej stronie internetowej spośród stron dostępnych pod adresami: www.wbns.uksw.edu.pl,
www.rekrutacja.uksw.edu.pl, www.irk.uksw.edu.pl.
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100, powstaje w
wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:

Ocena (skala 2-5)
2
2,25
2,5
2,75
3
3,25
3,5
3,75
4
4,25
4,5
4,75
5

Punkty
kwalifikacyjne
0
10
20
30
40
48,75
57,5
66,25
75
81,25
87,5
93,75
100

2) WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ:
kierunki:
filozofia
ochrona środowiska
filozofia (specjalność: Philosophy And Culture Of East-Central Europe – studia w języku angielskim)
ochrona środowiska (specjalność: Sustainability Studies – studia w języku angielskim)

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 3,4.
Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:
W = s*20
gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

3) WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK
ŚCISŁYCH:
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kierunki:
chemia
fizyka
informatyka
matematyka
Kwalifikacja na wszystkich kierunkach odbywa się w następujący sposób:
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku
studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów, z
zastrzeżeniem ust. 3,4. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20
gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

Kandydaci nieposiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na tym samym
kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są na podstawie egzaminu
wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.
Zakres
rozmowy
kwalifikacyjnej
obejmuje
wiedzę
z
następujących
przedmiotów/dziedzin/zagadnień:
- dla kierunku chemia: matematyka (analiza matematyczna, algebra, rachunek
prawdopodobieństwa), fizyka, chemia organiczna, chemia analityczna, spektroskopia,
biochemia oraz chemia fizyczna;
- dla kierunku fizyka: matematyka (analiza matematyczna, algebra, rachunek
prawdopodobieństwa), fizyka klasyczna, metodyka badań fizycznych, termodynamika,
optyka, mechanika kwantowa, zjawiska fizyczne (ich opis oraz modelowanie);
- dla kierunku informatyka: matematyka (analiza matematyczna, algebra, rachunek
prawdopodobieństwa), statystyka, programowanie, analiza algorytmów, bazy danych oraz
sieci komputerowe;
- dla kierunku matematyka: analiza matematyczna, algebra, topologia, równania
różniczkowe, analiza wektorowa, rachunek prawdopodobieństwa, analiza zespolona i
statystyka matematyczna.
Wydział może sformułować szczegółowe tezy egzaminacyjne. W przypadku sformułowania
tez szczegółowych, zostaną one opublikowane na co najmniej jednej stronie internetowej
spośród
stron
dostępnych
pod
adresami:
www.wmp.uksw.edu.pl,
www.rekrutacja.uksw.edu.pl, www.irk.uksw.edu.pl.
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100, powstaje w
wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli
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Ocena (skala 2-5)
2
2,25
2,5
2,75
3
3,25
3,5
3,75
4
4,25
4,5
4,75
5

Punkty
kwalifikacyjne
0
10
20
30
40
48,75
57,5
66,25
75
81,25
87,5
93,75
100

4) WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH:
kierunki:
archeologia
ekonomia menedżerska
europeistyka
historia
historia sztuki
ochrona dóbr kultury i środowiska
politologia
socjologia
Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 3,4.
Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:
W = s*20
gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

5) WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH:
kierunki:
filologia polska
filologia (specjalność: filologia klasyczna)
filologia (specjalność: filologia włoska)
kulturoznawstwo
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Kwalifikacja na kierunku filologia polska odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów, z
zastrzeżeniem ust. 3,4. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:
W = s*20
gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

Kwalifikacja na kierunkach filologia (specjalność: filologia klasyczna), filologia (specjalność:
filologia włoska), kulturoznawstwo odbywa się w następujący sposób:
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku
studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów, z
zastrzeżeniem ust. 3,4. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:
W = s*20
gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

Kandydaci nieposiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na tym samym
kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są na podstawie egzaminu
wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdza
osiągnięcie efektów kształcenia z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych
dla studiów I stopnia na kierunku, na który rekrutuje się kandydat. Wydział może
sformułować szczegółowe tezy egzaminacyjne. W przypadku sformułowania tez
szczegółowych, zostaną one opublikowane na co najmniej jednej stronie internetowej spośród
stron dostępnych pod adresami: www.wnh.uksw.edu.pl, www.rekrutacja.uksw.edu.pl,
www.irk.uksw.edu.pl.
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100, powstaje w
wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:
Ocena (skala 2-5)
2
2,25
2,5
2,75
3
3,25
3,5
3,75
4
4,25
4,5
4,75
5

Punkty
kwalifikacyjne
0
10
20
30
40
48,75
57,5
66,25
75
81,25
87,5
93,75
100
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6) WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH:
kierunki:
pedagogika
pedagogika specjalna
Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 3,4.
Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:
W = s*20
gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

7) WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI:
kierunki:
administracja
stosunki międzynarodowe
stosunki międzynarodowe (Master in International Relations - studia w języku
angielskim)
Dla studiów prowadzonych w języku polskim:
Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 3,4.
Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:
W = s*20
gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

Dla studiów prowadzonych w języku angielskim (Master in International Relations):
Kwalifikacja odbywa się w oparciu o punktację uzyskaną podczas egzaminu wstępnego w
formie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim. Rozmowa ma na celu
weryfikację znajomości zagadnień z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych
oraz weryfikację znajomości języka angielskiego. Kandydat otrzymuje punktację w skali 0100.
Egzamin wstępny przeprowadza komisja egzaminacyjna złożona z trzech nauczycieli
akademickich wyznaczonych przez Dyrektora Instytutu Prawa Międzynarodowego, UE oraz
Stosunków Międzynarodowych WPiA UKSW. W skład komisji egzaminacyjnej mogą
wchodzić osoby niebędące członkami Komisji Rekrutacyjnej WPiA.

8) WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ:
kierunki:
nauki o rodzinie
Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 3,4.
Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:
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W = s*20
gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

9) WYDZIAŁ TEOLOGICZNY:
kierunek:
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
-> w tym specjalności:
- komunikacja medialno-marketingowa
- media i komunikowanie społeczno-kulturalne z elementami dyplomacji

Kwalifikacja odbywa się w następujący sposób: wynik końcowy postępowania
kwalifikacyjnego złożony jest z dwóch składowych:
punktacji ze średniej z toku studiów (50% wyniku końcowego postępowania
kwalifikacyjnego),
- punktacji z egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej (50% wyniku
postępowania kwalifikacyjnego).
Kandydaci są kwalifikowani według wzoru, z zastrzeżeniem ust. 3,4:
W = (s*20)/2 + e/2
gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.
e - punktacja z egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, wyrażona w skali 0100, powstała w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według
poniższej tabeli:
Ocena (skala 2-5)
2
2,25
2,5
2,75
3
3,25
3,5
3,75
4
4,25
4,5
4,75
5

Punkty
kwalifikacyjne
0
10
20
30
40
48,75
57,5
66,25
75
81,25
87,5
93,75
100
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Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:
- własne dokonania kandydata w dziedzinie mediów (praktyka lub praca w mediach, medialne
koła naukowe, blogi, prowadzenie fanpage’y w mediach społecznościowych etc. - wymagane
udokumentowanie własnych dokonań podczas rozmowy),
- sprawdzenie kompetencji z zakresu wiedzy o komunikacji społecznej i dziennikarstwie, w
szczególności z zakresu stylistyki i kultury języka polskiego oraz ogólnej wiedzy o polskim
rynku medialnym, a także: polityki, ekonomii, promocji i reklamy, PR-u oraz nowych
mediów.
Wydział może sformułować szczegółowe tezy egzaminacyjne. W przypadku sformułowania
tez szczegółowych zostaną one opublikowane na co najmniej jednej stronie internetowej
spośród
stron
dostępnych
pod
adresami:
www.teologia.uksw.edu.pl,
www.rekrutacja.uksw.edu.pl, www.irk.uksw.edu.pl.
3. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany z dokładnością do trzeciego
miejsca po przecinku.
4. Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych
z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę na studiach I stopnia lub jednolitych studiach
magisterskich. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej
(magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).
§5
1. Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia
bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego
stopnia, o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na
studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia
kierunku, o przyjęcie na który się ubiega.
2. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla
studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana lub dyrektora
instytutu lub Radę Wydziału. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie
tabeli, wraz z informacją o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym
terminie.
3. Szczegółowe warunki osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia
przez kandydata, o którym mowa w ust. 1 określa rada wydziału.
4. Kandydat zobowiązany jest pisemnie poświadczyć odbiór tabeli, o której mowa w ust. 2.
Pisemne poświadczenie zostaje włączone do teczki osobowej studenta wraz z wyżej
wymienioną tabelą.
DZIAŁ III
WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA NIESTACJONARNE
§6
Studia niestacjonarne są prowadzone na następujących kierunkach:

1) WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ:
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filozofia
studia I stopnia
studia II stopnia

ochrona środowiska
studia I stopnia
studia II stopnia

psychologia
jednolite studia magisterskie

2) WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK
ŚCISŁYCH:
informatyka
studia I stopnia
studia II stopnia

matematyka
studia I stopnia
studia II stopnia

3) WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH:
bezpieczeństwo wewnętrzne
studia I stopnia
studia II stopnia

ekonomia
studia I stopnia

ekonomia menedżerska
studia II stopnia

europeistyka
studia I stopnia
studia II stopnia

europejski rynek pracy
studia I stopnia

historia sztuki
studia I stopnia
studia II stopnia

politologia
studia I stopnia
studia II stopnia

praca socjalna
studia I stopnia

socjologia
studia I stopnia
studia II stopnia
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4) WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH:
filologia polska
studia I stopnia
studia II stopnia

kulturoznawstwo
studia I stopnia
studia II stopnia

5) WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH:
pedagogika
studia I stopnia
studia II stopnia

pedagogika specjalna
studia I stopnia
studia II stopnia

6) WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI:
administracja
studia I stopnia
studia II stopnia

człowiek w cyberprzestrzeni
studia I stopnia

prawo
jednolite studia magisterskie

7) WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO:
prawo kanoniczne (specjalność kanoniczna administracyjno-sądowa)
jednolite studia magisterskie

migrantologia
studia I stopnia

8) WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ:
nauki o rodzinie
studia I stopnia
studia II stopnia

9) WYDZIAŁ TEOLOGICZNY:
teologia (specjalność: teologia ogólna)
jednolite studia magisterskie
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religioznawstwo
studia I stopnia

§7
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w
IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania
limitu miejsc, z wyłączeniem kierunków studiów niestacjonarnych I stopnia: pedagogika oraz
pedagogika specjalna, dla których obowiązuje postępowanie kwalifikacyjne jak dla studiów I
stopnia stacjonarnych oraz kierunków studiów niestacjonarnych II stopnia: pedagogika oraz
pedagogika specjalna, dla których obowiązuje postępowanie kwalifikacyjne jak dla studiów II
stopnia stacjonarnych.
§8
Dla kierunków studiów I stopnia niestacjonarnych: pedagogika oraz pedagogika specjalna w
postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązują analogiczne zasady obliczania końcowego
wyniku postępowania kwalifikacyjnego do zasad kwalifikacji przyjętych dla kierunków
studiów I stopnia stacjonarnych pedagogika oraz pedagogika specjalna, zawartych w § 3 pkt
6.
§9
Dla kierunków studiów II stopnia niestacjonarnych: pedagogika oraz pedagogika specjalna w
postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązują analogiczne zasady obliczania końcowego
wyniku postępowania kwalifikacyjnego do zasad kwalifikacji przyjętych dla kierunków
studiów II stopnia stacjonarnych pedagogika oraz pedagogika specjalna, zawartych w § 4 ust.
2 pkt 6.
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 52/2018
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 24 maja 2018 r.
WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA KANDYDATÓW Z MATURĄ
ZAGRANICZNĄ LUB DYPLOMEM ZAGRANICZNYM
§1
1. Na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie mogą być przyjęci kandydaci
posiadający świadectwo maturalne uzyskane za granicą, które potwierdza, iż dana osoba ma
prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa,
albo też do świadectwa dołączone jest zaświadczenie wystawione przez polski konsulat,
szkołę lub władze oświatowe właściwego kraju, potwierdzające uprawnienie do ubiegania się
o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia świadectwa.
2. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęci kandydaci, którzy legitymują się
zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia
studiów wyższych za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w
państwie, w którym został wydany, a następnie uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie
nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub zgodnie z
odpowiednią umową międzynarodową, za równoważny z polskim dyplomem ukończenia
studiów wyższych.
3. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 i 2, zarówno osoby niebędące obywatelami polskimi,
zwane dalej „cudzoziemcami”, jak i obywatele polscy, podlegają postępowaniu
kwalifikacyjnemu według zasad określonych w § 3, z zastrzeżeniem § 1 ust. 7.
4. W przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie
legitymującego się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą wymagane jest złożenie:
1) tłumaczenia na język polski świadectwa maturalnego, z zastrzeżeniem ust. 7;
2) poświadczenia legalności świadectwa maturalnego w formie apostille lub legalizacji;
3) decyzji administracyjnej o uznaniu świadectwa maturalnego uzyskanego w zagranicznym
systemie oświaty jako uprawniającego do podjęcia nauki w systemie szkolnictwa wyższego
RP, o ile uznanie świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą za równorzędne z polskim
świadectwem dojrzałości nie następuje z mocy art. 93 ust. 1,2 – Ustawy o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 - t.j.).
5. W przypadku kandydata na studia drugiego stopnia legitymującego się dyplomem
ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą wymagane jest złożenie:
1) tłumaczenia na język polski dyplomu ukończenia studiów wyższych z zastrzeżeniem ust. 7;
2) poświadczenia legalności dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie apostille lub
legalizacji;
3) zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeżeli nostryfikacja
jest wymagana.
6. Tłumaczenie na język polski świadectwa maturalnego oraz tłumaczenie na język polski
dyplomu ukończenia studiów wyższych muszą zostać dokonane przez tłumacza przysięgłego
lub być poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany
dokument.
7. Przyjęcie na studia cudzoziemców następuje na podstawie art. 43 ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym oraz przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
59

Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez
cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach
rozwojowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1406, z późn. zm.).
8. Postanowienia ust. 3 nie dotyczą cudzoziemców przyjmowanych na studia na podstawie
umów międzynarodowych, umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez UKSW
oraz decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

§2
1. Kandydaci, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz ust. 3, są obowiązani przedłożyć oryginał
dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów, w terminie wyznaczonym przez kierownika
jednostki rekrutującej.
2. W przypadku, gdy świadectwo maturalne uzyskane za granicą podlega uznaniu za
uprawniające do podjęcia nauki w systemie szkolnictwa wyższego RP w drodze decyzji
administracyjnej, kandydat jest zobowiązany przedstawić taką decyzję w terminie nie
dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, jeśli kierunek prowadzony jest w
systemie semestralnym, albo do końca pierwszego trymestru studiów jeśli kierunek
prowadzony jest w systemie trymestralnym.
3. W przypadku, gdy dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą podlegają uznaniu w
trybie nostryfikacji, kandydat jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające
równoważność dyplomem ukończenia studiów wyższych, w terminie nie dłuższym niż do
końca pierwszego semestru studiów, jeśli kierunek prowadzony jest w systemie
semestralnym, albo do końca pierwszego trymestru studiów jeśli kierunek prowadzony jest w
systemie trymestralnym.
§3
1. Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą
uzyskaną za granicą – zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają
postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw.
„nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pozwalają na przeliczenie na
punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw
przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin maturalny
do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów z zastrzeżeniem ust. 2a8.
Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym)
następuje według tabel:

8

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

dodanym przez § 1 pkt 3 lit. a Uchwały Nr 68/2018 Senatu UKSW, o którym mowa w przypisie 1.

60

6

4

40

5

3

30

Świadectwo maturalne uzyskane w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji
Ocena na świadectwie
maturalnym
Skala 1 - 5
Skala 1 – 6

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

1

1

100

2

2

80

3

3

55

4

4

30

5

5–6

0

Świadectwo maturalne uzyskane na Litwie
Poziom A
Oceny
10
9
8
7
6
5
4

Skala ocen polskiej
„nowej matury”
100
90
80
70
60
50
40

Świadectwo maturalne uzyskane w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii
USA, Wielka Brytania
Oceny
Skala ocen polskiej
„nowej matury”
A, A+, A*
100
A94
B+
87
B
80
B75
C+
67
C
60
C54
D+
46
D
40
D33
E
25

Irlandia
Poziom HL Oceny
Skala ocen polskiej
„nowej matury”
A1
100
A2
94
B1
88
B2
82
B3
76
C1
70
C2
64
C3
58
D1
52
D2
46
D3
40

Świadectwo maturalne uzyskane w Kazachstanie, Rosji, Szwecji
Skala 5-2

Ocena na świadectwie
Skala literowa
Skala 5 -1
Od 2010 r.

Od 2011 r.
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Skala ocen polskiej
„nowej matury”

5

5

MVG

4

4

VG

3
2

3
2-1

G
IG

A
B
C
D
E
F

100
85
70
55
40
0

Świadectwo maturalne uzyskane we Francji
Oceny

Skala ocen polskiej
„nowej matury”
100
94
87
80
74
67
60
54
46
40
33

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

Dla świadectw maturalnych z pozostałych krajów do obliczenia wyniku rekrutacyjnego
stosuje się proporcję.
2. Jeżeli wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym przedstawione są w formie
niepozwalającej na przeliczenie na punkty według zasad określonych w ust. 1, komisja
rekrutacyjna organizuje egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej (dla wszystkich
kierunków z wyłączeniem kierunku pielęgniarstwo – studia w języku angielskim) lub w
formie rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminu pisemnego (dla kierunku pielęgniarstwo –
studia w języku angielskim) z zastrzeżeniem ust. 2a9. Zakres rozmowy, o której mowa
powyżej określają jednostki rekrutujące. Rozmowę przeprowadza powołana przez kierownika
jednostki rekrutującej lub przewodniczącego komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej
komisja egzaminacyjna złożona z nauczycieli akademickich w składzie co najmniej 3 osób,
przy czym w skład komisji mogą wchodzić osoby, które nie są w komisji rekrutacyjnej.
Punkty za rozmowę kwalifikacyjną, powstałe w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na
punkty kwalifikacyjne, naliczane są według poniższej tabeli:
Ocena (skala 2-5)
2
2,25
2,5
2,75
3
3,25
3,5
3,75
4
4,25
9

Punkty
kwalifikacyjne
0
10
20
30
40
48,75
57,5
66,25
75
81,25

dodanym przez § 1 pkt 3 lit. b Uchwały Nr 68/2018 Senatu UKSW, o którym mowa w przypisie 1.
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4,5
4,75
5

87,5
93,75
100

Zakres egzaminu pisemnego obowiązującego na pielęgniarstwie (studia w języku angielskim)
określa jednostka rekrutująca. Egzamin jest oceniany w skali „nowej matury” (0-100).
Wynik rekrutacyjny wyrażony w skali 0-100 składa się w punktacji z rozmowy
kwalifikacyjnej (mnożnik 0,5) oraz punktacji z egzaminu pisemnego (mnożnik 0,5).
Egzamin pisemny przeprowadza komisja egzaminacyjna złożona z nauczycieli akademickich,
przy czym w skład komisji mogą wchodzić osoby, które nie są w komisji rekrutacyjnej.
2a. 10Postanowienia ust. 2 nie dotyczą postępowania kwalifikacyjnego na kierunek lekarski.
2b.11 Kandydaci na kierunek lekarski podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według
następujących zasad: wymogiem wzięcia udziału w rekrutacji jest posiadanie na świadectwie
maturalnym oceny z biologii oraz oceny z co najmniej jednego przedmiotu spośród
przedmiotów: chemia, matematyka. Dopuszczalne jest uwzględnienie oceny końcoworocznej
tj. oceny ze świadectwa odpowiadającemu świadectwu ukończenia szkoły, z jednego
przedmiotu spośród przedmiotów: chemia, matematyka. Po przeliczeniu ze skali ocen
stosowanej w danym kraju na skalę ocen polskiej „nowej matury”, punktacja jest mnożona
przez odpowiedni przelicznik. Dla oceny końcoworocznej obowiązuje przelicznik
analogiczny do przelicznika dla oceny końcoworocznej w przypadku kandydatów ze „starą
maturą”.
Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym)
następuje według tabel:

10
11

Skala ocen stosowana
w Ukrainie

Skala ocen stosowana
w Białorusi

Skala ocen „nowej
matury”

12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

dodanym przez § 1 pkt 3 lit. c Uchwały Nr 68/2018 Senatu UKSW, o którym mowa w przypisie 1.
dodanym przez § 1 pkt 3 lit. c Uchwały Nr 68/2018 Senatu UKSW, o którym mowa w przypisie 1.
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Świadectwo maturalne uzyskane w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji
Ocena na świadectwie
Skala ocen polskiej
maturalnym
„nowej matury”
Skala 1 - 5
Skala 1 – 6
1

1

100

2

2

80

3

3

55

4

4

30

5

5–6

0

Świadectwo maturalne uzyskane na Litwie
Poziom A
Skala ocen
Oceny
polskiej
„nowej
matury”
10
100
9
90
8
80
7
70
6
60
5
50
4
40
Świadectwo maturalne uzyskane w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii
USA, Wielka Brytania
Irlandia
Oceny
Skala ocen
Poziom
Skala ocen
polskiej
HL Oceny
polskiej
„nowej
„nowej
matury”
matury”
A, A+, A*
100
A1
100
A94
A2
94
B+
87
B1
88
B
80
B2
82
B75
B3
76
C+
67
C1
70
C
60
C2
64
C54
C3
58
D+
46
D1
52
D
40
D2
46
D33
D3
40
E
25

64

Świadectwo maturalne uzyskane w Kazachstanie, Rosji, Szwecji
Ocena na świadectwie
Skala literowa
Skala ocen polskiej
Skala
Skala
Od
Od
„nowej matury”
5-2
5 -1
2010 r.

2011
r.

A
B
C
D
E
F

5

5

MVG

4

4

VG

3
2

3
2-1

G
IG

100
85
70
55
40
0

Świadectwo maturalne uzyskane we Francji
Oceny

Skala ocen polskiej
„nowej matury”
20
100
19
94
18
87
17
80
16
74
15
67
14
60
13
54
12
46
11
40
10
33
Dla świadectw maturalnych z pozostałych krajów do obliczenia wyniku rekrutacyjnego
stosuje się proporcję.”.

3. Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia z dyplomem zagranicznym ukończenia studiów
wyższych przystępują do egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Zakres
rozmowy, o której mowa powyżej określają jednostki rekrutujące.
4. Dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych II stopnia z wyłączeniem kierunku
stosunki międzynarodowe (studia w języku angielskim) rozmowę, o której mowa w ust. 3
przeprowadza powołana przez kierownika jednostki rekrutującej lub przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej komisja egzaminacyjna złożona z nauczycieli
akademickich w składzie co najmniej 3 osób, przy czym w skład komisji mogą wchodzić
osoby, które nie są w komisji rekrutacyjnej. Punktacja z rozmowy jest przyznawana w skali 25 oraz przeliczona na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:
Ocena (skala 2-5)
2
2,25

Punkty
kwalifikacyjne
0
45
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2,5
2,75
3
3,25
3,5
3,75
4
4,25
4,5
4,75
5

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

5. Dla kierunku stosunki międzynarodowe (studia II stopnia stacjonarne w języku angielskim)
rozmowa, o której mowa w ust. 3 prowadzona jest w języku angielskim i ma na celu
weryfikację znajomości zagadnień z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych
oraz weryfikację znajomości języka angielskiego. Kandydat otrzymuje punktację w skali 0100.
Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja egzaminacyjna złożona z trzech nauczycieli
akademickich wyznaczonych przez Dyrektora Instytutu Prawa Międzynarodowego, UE oraz
Stosunków Międzynarodowych WPiA UKSW. W skład komisji egzaminacyjnej mogą
wchodzić osoby niebędące członkami Komisji Rekrutacyjnej WPiA.
§4
1. Cudzoziemcy, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości wydanego na terenie Polski lub
dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanym przez polską uczelnię, a zamierzają podjąć
studia stacjonarne prowadzone w języku polskim oraz nie posiadają certyfikatu znajomości
języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka
Polskiego jako Obcego bądź nie ukończyli rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia
nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego, przystępują do egzaminu z języka polskiego, przeprowadzanego
centralnie przez Wydział Nauk Humanistycznych.
2. Cudzoziemcy, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości wydanego na terenie Polski lub
dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanym przez polską uczelnię, a zamierzają podjąć
studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim oraz nie posiadają certyfikatu znajomości
języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka
Polskiego, jako Obcego bądź nie ukończyli rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia
nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego, mogą przystąpić do egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego
centralnie przez Wydział Nauk Humanistycznych lub egzaminu w jednostce rekrutującej, z
zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku, gdy kandydat zwróci się z prośbą o możliwość przystąpienia do egzaminu z
języka polskiego w jednostce rekrutującej, termin egzaminu komisja rekrutacyjna ustala w
uzgodnieniu z kandydatem. Wówczas egzamin przeprowadzany jest przez komisję
egzaminacyjną w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród członków komisji
rekrutacyjnej jednostki rekrutującej prowadzącej studia na kierunku, na który dany kandydat
ubiega się o przyjęcie. O formie egzaminu decyduje komisja egzaminacyjna. Wynik
egzaminu komisja egzaminacyjna przekazuje do Biura Rekrutacji. O ile egzamin z języka
polskiego przeprowadzany w jednostce rekrutującej obejmuje testy pisemne, po wypełnieniu
przez kandydatów i sprawdzeniu przez zespół przeprowadzający egzamin testy mogą być
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udostępniane kandydatom do wglądu na ich wniosek przez jednostkę przeprowadzającą
egzamin.
4. Egzamin z języka polskiego przeprowadzany centralnie przez Wydział Nauk
Humanistycznych złożony jest z części ustnej, która ma na celu zbadanie umiejętności
posługiwania się przez kandydata językiem mówionym, oraz części pisemnej, która ma na
celu zbadanie umiejętności posługiwania się przez kandydata językiem pisanym, w celu
uzyskania potwierdzenia, że jego przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego
pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. Termin egzaminu określa harmonogram
rekrutacji. Wyniki egzaminu są przekazywane do Biura Rekrutacji. Testy pisemne po
wypełnieniu przez kandydatów i sprawdzeniu przez zespół przeprowadzający egzamin mogą
być udostępniane kandydatom do wglądu na ich wniosek przez jednostkę przeprowadzającą
egzamin.
5. Cudzoziemcy, którzy nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie
co najmniej C1, po przyjęciu na studia zobowiązani są do zaliczenia lektoratu języka
polskiego.
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