Załącznik do uchwały nr 48/2009
Senatu UKSW z dnia 21 maja 2009 r.

Załącznik do uchwały nr 30/2009
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
(tekst jednolity)
WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA
§1
1. Uwzględniane w postępowaniu kwalifikacyjnym oceny ze świadectwa dojrzałości uzyskanego w
wyniku egzaminu dojrzałości (starej matury), 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 w wyniku egzaminu maturalnego (nowej matury), przeliczane są
na punkty w następujący sposób:
1% = 1pkt
3. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata podawany jest w skali punktowej 0 100. Punkty są obliczane z dokładnością do 3 miejsca po przecinku.
4. Ocena końcoworoczna jest oceną ze świadectwa ukończenia szkoły średniej.
5. W przypadku absolwentów klas (szkół) dwujęzycznych wyniki egzaminu maturalnego z języka
obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym należy pomnożyć przez odpowiednie wagi określone
dla poziomu rozszerzonego egzaminu z języka obcego.
6. Maturzyści, którzy uzyskają z Międzynarodowej Matury (IB) przynajmniej 37 punktów, zostaną
przyjęci bez postępowania kwalifikacyjnego na dowolny kierunek UKSW. Przyjęcie kandydatów z
Międzynarodową Maturą (IB), którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów, następuje w oparciu
o kryteria przyjęć osób z nową maturą oraz zgodnie z tabelą:
poziom
SL/HL
7
6
5
4
3
2
1

poziom
podstawowy (% pkt)
100
86
72
58
44
30
0

rozszerzony (% pkt)
100
85
70
55
40
25
10

1

§2
1. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą - zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy –
podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali
nową maturę w 2008 roku, według tabeli:
Skala ocen
4 stopniowa
25
50
75
100

5 stopniowa
20
40
60
80
100

6 stopniowa
16
32
49
66
83
100

7 stopniowa
14
28
42
57
71
85
100

2. Jeżeli wynik egzaminu maturalnego przedstawiony jest formie niepozwalającej na przeliczenie
na punkty % według proponowanych zasad w punkcie 1, komisja rekrutacyjna organizuje rozmowę
kompetencyjną, o ile minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego wyrazi na nią zgodę. Zakres
powyższej rozmowy określają odnośne uchwały poszczególnych rad wydziałów. Komisja
egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na
studia na danym wydziale.
3. Zasady kwalifikacji cudzoziemców na studia określa rozporządzenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa 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. Nr 190, poz. 1406).
4. Cudzoziemcy, którzy zamierzają podjąć studia prowadzone w języku polskim, a nie posiadają
certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, bądź nie ukończyły rocznego kursu przygotowawczego
do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do
spraw szkolnictwa wyższego przystępują do testu pisemnego z języka polskiego w celu uzyskania
potwierdzenia, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na
podjęcie studiów w języku polskim.
§3
W rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich
wynik rekrutacyjny oblicza się jako sumę iloczynów odpowiednich ocen (wyrażonych w punktach)
i przypisanych im przeliczników.
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§4
Ustala się następujące przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na studia
stacjonarne na poszczególnych wydziałach:
1) WYDZIAŁ TEOLOGICZNY:
KIERUNEK:
Teologia jednolite studia magisterskie
w tym SPECJALNOŚCI:
Teologia ogólna
Teologia (specjalność nauczycielsko-katechetyczna)
Teologia kultury
Turystyka krajów biblijnych
Misjologia
Edukacja Medialna i Dziennikarstwo
Teologia ogólna (Radom)
KIERUNEK:
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna(1)
studia I stopnia
KIERUNEK:
Religioznawstwo(1)
studia I stopnia
(1)

o ile kierunek zostanie utworzony od roku akademickiego 2010/11

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

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony

język obcy nowożytny - część pisemna
przedmiot do wyboru*

p1 = 0,30
p1 = 0,40
p2 = 0,15
p2 = 0,20
p3 = 0,30
p3 = 0,40

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: geografia,
historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.
Wynik 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 (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”):
Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,35

język obcy nowożytny

część ustna
część ustna
albo ocena końcoworoczna**

przedmiot do wyboru*

część pisemna
albo ocena końcoworoczna**

p2 = 0,25
p3 = 0,20
p3 = 0,10
p4 = 0,20
p4 = 0,10

* 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.
Wynik 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 STUDIÓW NAD RODZINĄ(1)
Nauki o Rodzinie
studia I stopnia
(1)

procedura erygowania Wydziału powinna zostać zakończona do roku akademickiego 2009/2010. W dniu podjęcia
uchwały kierunek „nauki o rodzinie” prowadzony jest przez Instytut Studiów Nad Rodziną na Wydziale Teologicznym.

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

Przelicznik dla poziomu

język polski - 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

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia,
geografia, historia, WOS, matematyka.
Wynik 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 (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”):
Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna
część ustna
albo ocena końcoworoczna**

przedmiot do wyboru*

część pisemna
albo ocena końcoworoczna**

p2 = 0,20
p3 = 0,20
p3 = 0,10
p4 = 0,40
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.
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Wynik 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.
3) WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO:
Prawo Kanoniczne
jednolite studia magisterskie
a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - 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

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia,
WOS, geografia, matematyka.

Wynik 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 (część pisemna),
W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z
przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
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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”):
Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna
część ustna
albo ocena końcoworoczna**

przedmiot do wyboru*

część pisemna
albo ocena końcoworoczna**

p2 = 0,20
p3 = 0,20
p3 = 0,10
p4 = 0,40
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 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 FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ:
Psychologia
jednolite studia magisterskie
Filozofia
studia I stopnia
Ochrona Środowiska
studia I stopnia
Biologia
studia I stopnia
a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - 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

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia,
filozofia, matematyka, fizyka z astronomią, historia, WOS, geografia, chemia.
* dla kierunku Psychologia uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata
spośród zestawu: biologia, matematyka, fizyka z astronomią, historia.
* dla kierunku Filozofia uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata
spośród zestawu: biologia, matematyka, fizyka z astronomią, historia, język łaciński i kultura
antyczna.

Wynik 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 (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”):

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna
część ustna
albo ocena końcoworoczna**

przedmiot do wyboru*

część pisemna
albo ocena końcoworoczna**

p2 = 0,20
p3 = 0,20
p3 = 0,10
p4 = 0,40
p4 = 0,10

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia,
filozofia, fizyka, historia, WOS, geografia, chemia, matematyka.
* dla kierunku Psychologia uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata
spośród zestawu: biologia, fizyka, historia, matematyka.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik 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 HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH:
Politologia
studia I stopnia
Socjologia
studia I stopnia
Historia (w tym specjalności: Historia Literatury Wczesnochrześcijańskiej, Muzykologia Teoretyczna i Stosowana)
studia I stopnia
Archeologia
studia I stopnia
Historia Sztuki
studia I stopnia
Europeistyka
studia I stopnia
Postępowanie specyficzne: Muzykologia Teoretyczna i Stosowana - zamiast przedmiotu do
wyboru obowiązkowy egzamin predyspozycyjny.
a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony

język obcy nowożytny - część pisemna
przedmiot do wyboru*
egzamin predyspozycyjny *

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

* dla kierunków Socjologia, Historia, Archeologia, Historia Sztuki uwzględniany jest jeden z
przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, historia sztuki,
matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia;
* dla kierunków Politologia, Europeistyka uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany
przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS.
* dla Muzykologii Teoretycznej i Stosowanej obowiązkowy egzamin predyspozycyjny zamiast
przedmiotu do wyboru. Jest to egzamin teoretyczny i praktyczny z fortepianu lub organów.
Wynik 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 (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”):
Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna
część ustna
albo ocena końcoworoczna**

przedmiot do wyboru*

część pisemna
albo ocena końcoworoczna**

p2 = 0,20
p3 = 0,20
p3 = 0,10
p4 = 0,40
p4 = 0,10
p4 = 0,40

egzamin predyspozycyjny *

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia,
WOS, matematyka.
* dla Muzykologii Teoretycznej i Stosowanej obowiązkowy egzamin predyspozycyjny zamiast
przedmiotu do wyboru. Jest to egzamin teoretyczny i praktyczny z fortepianu lub organów.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik 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 PRAWA I ADMINISTRACJI:
Prawo
jednolite studia magisterskie
Administracja
studia I stopnia
Stosunki Międzynarodowe
studia I stopnia
a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony

język obcy nowożytny - część pisemna
przedmiot do wyboru*

p1 = 0,25
p1 = 0,40
p2 = 0,15
p2 = 0,20
p3 = 0,25
p3 = 0,40

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia,
WOS, geografia, matematyka.

Wynik 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 (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”):
Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna
część ustna
albo ocena końcoworoczna**

przedmiot do wyboru*

część pisemna
albo ocena końcoworoczna**

p2 = 0,20
p3 = 0,20
p3 = 0,10
p4 = 0,40
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 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 NAUK HUMANISTYCZNYCH:
Filologia Polska
studia I stopnia
Filologia (specjalność: Filologia Klasyczna)
studia I stopnia
Kulturoznawstwo
studia I stopnia

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

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony

język obcy nowożytny - część pisemna
przedmiot do wyboru*

p1 = 0,40
p1 = 0,50
p2 = 0,15
p2 = 0,20
p3 = 0,20
p3 = 0,30

* dla kierunku Filologia Polska i Filologia (specjalność: Filologia Klasyczna) uwzględniany jest
jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, historia sztuki,
język łaciński, filozofia, matematyka, geografia.
* dla kierunku Kulturoznawstwo uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez
kandydata spośród zestawu: historia, WOS, historia sztuki, historia muzyki, filozofia,
matematyka, geografia.

Wynik 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 (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”):
Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna
część ustna
albo ocena końcoworoczna**

przedmiot do wyboru*

część pisemna
albo ocena końcoworoczna**

p2 = 0,20
p3 = 0,20
p3 = 0,10
p4 = 0,40
p4 = 0,10

* dla kierunku Filologia Polska i Filologia (specjalność: Filologia Klasyczna) uwzględniany jest
jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, historia sztuki,
język łaciński, filozofia, geografia, matematyka.
* dla kierunku Kulturoznawstwo uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez
kandydata spośród zestawu: historia, WOS, historia sztuki, historia muzyki, filozofia, geografia,
matematyka.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik 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 NAUK PEDAGOGICZNYCH:
Pedagogika
studia I stopnia
a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - 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

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia,
WOS, geografia, matematyka.

Wynik 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 (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”):
Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna
część ustna
albo ocena końcoworoczna**

przedmiot do wyboru*

część pisemna
albo ocena końcoworoczna**

p2 = 0,20
p3 = 0,20
p3 = 0,10
p4 = 0,40
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.
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Wynik 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.
9) WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH:
Matematyka
studia I stopnia
Informatyka i Ekonometria
studia I stopnia
Informatyka
studia I stopnia
Inżynieria Środowiska
studia I stopnia
Nauki Ścisłe
studia I stopnia
Fizyka
studia I stopnia
a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - 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

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu::
matematyka, informatyka, fizyka z astronomią, chemia.
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* dla kierunku Inżynieria Środowiska uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez
kandydata spośród zestawu: matematyka, informatyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia,
geografia.
Wynik 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 (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”):
Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna
część ustna
albo ocena końcoworoczna**

przedmiot do wyboru*

część pisemna
albo ocena końcoworoczna**

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

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu:
matematyka, informatyka, fizyka, chemia.
* dla kierunku Inżynieria Środowiska uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez
kandydata spośród zestawu: matematyka, informatyka, fizyka, chemia, biologia, geografia.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
Wynik 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,
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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.

10) WYDZIAŁ – CENTRUM NAUK O ZDROWIU(1)
Pielęgniarstwo(2)
studia I stopnia
(1)

Procedura erygowania Wydziału zostanie uruchomiona w 2010 roku w przypadku akceptacji Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego wniosku „Program rozwoju UKSW w zakresie wzmocnienia potencjału dydaktycznego –
Centrum Nauk o Zdrowiu” złożonego w ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni, konkurs nr 1/POKL/4.1.1/2009 oraz po uzyskaniu akredytacji dla kierunku pielęgniarstwo w
Ministerstwie Zdrowia (do marca 2010).
(2)

kierunek zostanie utworzony w przypadku określonym w odnośniku 1.

a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę:
-

wyniki z egzaminów maturalnych,
wynik testu „on line” badającego predyspozycje kandydata do zawodu pielęgniarza negatywny wynik testu „on line” skutkuje umieszczeniem kandydata poza listą osób,
które zostaną zakwalifikowane do składania dokumentów,
wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Punktacja za świadectwo maturalne i punktacja za rozmowę kwalifikacyjną obliczane są wg
poniższych zasad:
Wymagany przedmiot/rodzaj egzaminu

Przelicznik dla poziomu

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony

przedmiot do wyboru*
rozmowa kwalifikacyjna, której wynik
przedstawiony jest w skali od 2-5 **

p1 = 0,10
p1 = 0,15
p2 = 0,15
p2 = 0,25
p3 = 0,60

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: chemia,
fizyka z astronomią, biologia.
** oceny z rozmowy kwalifikacyjnej są przeliczane na punkty wg przelicznika:
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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
0
10
20
30
40
48,75
57,5
66,25
75
81,25
87,5
93,75
100

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
obcego nowożytnego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z
przedmiotu do wyboru (część pisemna),
W2 - liczba punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
p1 – przelicznik dla poziomu z języka obcego nowożytnego,
p2 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru,
p3 – przelicznik dla rozmowy kwalifikacyjnej.
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”):
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę:
-

wyniki z egzaminów maturalnych,
wynik testu „on line” badającego predyspozycje kandydata do zawodu pielęgniarza negatywny wynik testu „on line” skutkuje umieszczeniem kandydata poza listą osób,
które zostaną zakwalifikowane do składania dokumentów,
wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Punktacja za świadectwo maturalne i punktacja za rozmowę kwalifikacyjną obliczane są wg
poniższych zasad:
Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

język obcy nowożytny

część ustna
albo ocena końcoworoczna**

przedmiot do wyboru*

część pisemna
albo ocena końcoworoczna**

rozmowa kwalifikacyjna, której wynik przedstawiony jest w skali od
2-5, przeliczonej na punkty w skali od 1 do 100 ***

Przelicznik
p1 = 0,15
p1 = 0,10
p2 = 0,25
p2 = 0,15
p3 = 0,60
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* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: chemia,
fizyka, biologia.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
*** oceny z rozmowy kwalifikacyjnej są przeliczane na punkty w następujący sposób:

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

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3
gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części pisemnej) po
przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu do wyboru (część pisemna) po
przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,
W3 - liczba punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
p1 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny
końcoworocznej z tego przedmiotu,
p2 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako
przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu,
p3 – przelicznik dla punktacji z rozmowy kwalifikacyjnej; brana jest pod uwagę punktacja już po
przeliczeniu ze skali 2-5 na skalę 1-100.

11) WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA(1)
Zarządzanie
studia I stopnia
Ekonomia
studia I stopnia
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
studia I stopnia

(1)

procedura utworzenia Wydziału zostanie zakończona w roku akademickim 2009/10; kierunki: zarządzanie, ekonomia
i bezpieczeństwo wewnętrzne zostaną utworzone w przypadku utworzenia Wydziału.
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a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony

język obcy nowożytny - część pisemna
przedmiot do wyboru*

p1 = 0,15
p1 = 0,25
p2 = 0,15
p2 = 0,25
p3 = 0,30
p3 = 0,50

* dla kierunku Zarządzanie uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata
spośród zestawu:: matematyka, geografia, WOS, historia.
* dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany
przez kandydata spośród zestawu:: historia, geografia, informatyka, WOS.
* dla kierunku Ekonomia uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata
spośród zestawu:: matematyka, WOS, geografia, fizyka z astronomią, historia, informatyka.
Wynik 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 (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”):
Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna
część ustna
albo ocena końcoworoczna**

przedmiot do wyboru*

część pisemna
albo ocena końcoworoczna**

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

* dla kierunku Zarządzanie uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata
spośród zestawu:: matematyka, geografia, WOS, historia.
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* dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany
przez kandydata spośród zestawu:: historia, geografia, informatyka, WOS.
* dla kierunku Ekonomia uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata
spośród zestawu:: WOS, geografia, fizyka, historia, informatyka, matematyka.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik 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.

§5
Rozmowa kompetencyjna, o której mowa w § 2 ust. 2, obowiązkowy egzamin predyspozycyjny w
odniesieniu do osób, które zdały egzamin maturalny, o którym mowa w § 4 pkt 5, rozmowa
kwalifikacyjna, o której mowa w § 4 pkt 10 oraz test „on-line”, o którym mowa w § 4 pkt 10,
zostaną przeprowadzone pod warunkiem wyrażenia przez ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego zgody na ich przeprowadzenie.

§6
1. Studia stacjonarne drugiego stopnia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom licencjata,
magistra, inżyniera lub równorzędny.
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2. Studia stacjonarne drugiego stopnia są prowadzone na kierunkach:
1) WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ*:
Nauki o Rodzinie
2) WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ:
Filozofia
Ochrona Środowiska
Biologia
3) WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH:
Politologia
Socjologia
Archeologia
Historia
Historia Sztuki
Europeistyka
4) WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI:
Administracja
Stosunki międzynarodowe
5) WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH:
Pedagogika
6) WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH:
Matematyka
Informatyka
Chemia
Fizyka
7) WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH:
Filologia polska
Kulturoznawstwo

* procedura erygowania Wydziału Studiów nad Rodziną powinna zostać zakończona do roku akademickiego 2009/10.
W dniu podjęcia uchwały kierunek „nauki o rodzinie” prowadzony jest przez Instytut Studiów nad Rodziną.

§7
1. Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, z wyłączeniem Wydziału Nauk
Humanistycznych, odbywa się według następujących zasad: lista rankingowa jest tworzona w
oparciu o średnią ocen z przebiegu studiów. W przypadku, gdy liczba kandydatów na studia
stacjonarne drugiego stopnia przekroczy zaplanowany limit miejsc i limit ten nie zostanie
zwiększony, komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kwalifikacji wszystkich
kandydatów według poniższych zasad:
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1) Absolwenci studiów pierwszego stopnia UKSW są kwalifikowani na studia drugiego stopnia, na
podstawie średniej ocen z przebiegu studiów, bez ocen niedostatecznych, która jest przeliczana na
punkty kwalifikacyjne według wzoru:
W = średnia_ocen* 22

2) Kandydaci na studia drugiego stopnia z innych uczelni są kwalifikowani na podstawie
sumy ocen:
- średniej ocen ze studiów;
- oceny z testu kompetencyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej:
W = (s*20*0,5)+(p*0,5)
s – średnia ocen ze studiów
p – punkty za test kompetencyjny lub rozmowę kwalifikacyjną powstałe w wyniku przeliczenia
oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne, naliczane według przelicznika:
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
0
10
20
30
40
48,75
57,5
66,25
75
81,25
87,5
93,75
100

2. Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do 3. miejsca po przecinku.
3. Decyzję o przeprowadzeniu testu lub rozmowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz naliczanie
punktów kwalifikacyjnych podejmuje oraz realizuje właściwa komisja rekrutacyjna. W przypadku
mniejszej liczby kandydatów niż limit miejsc lub równej limitowi miejsc podstawę przyjęcia na
studia stanowi złożenie dyplomu oraz wymaganych dokumentów.
4. Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia na Wydziale Nauk Humanistycznych
odbywa się według następujących zasad: lista rankingowa jest tworzona w oparciu o średnią ocen z
przebiegu studiów, a także punkty za rozmowę kwalifikacyjną. Wynik końcowy postępowania
kwalifikacyjnego obliczany jest wg wzoru:
W = (s*20*0,5)+(p*0,5)
s – średnia ocen ze studiów
p – punkty za rozmowę kwalifikacyjną powstałe w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na
punkty kwalifikacyjne, naliczane według przelicznika:
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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
0
10
20
30
40
48,75
57,5
66,25
75
81,25
87,5
93,75
100

§8
Studia niestacjonarne są prowadzone na następujących kierunkach:
1) WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
Teologia (w tym specjalności: Teologia ogólna, Edukacja Medialna i Dziennikarstwo)
jednolite studia magisterskie
2) WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ*
Nauki o Rodzinie
studia I stopnia
studia II stopnia
3) WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO:
Prawo Kanoniczne
jednolite studia magisterskie
4) WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ:
Psychologia
jednolite studia magisterskie
Filozofia
studia I stopnia
studia II stopnia
Ochrona Środowiska
studia I stopnia
studia II stopnia

* procedura erygowania Wydziału Studiów nad Rodziną powinna zostać zakończona do roku akademickiego 2009/10.
W dniu podjęcia uchwały kierunek „nauki o rodzinie” prowadzony jest przez Instytut Studiów nad Rodziną.
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5) WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH:
Politologia
studia I stopnia
studia II stopnia
Socjologia
studia I stopnia
studia II stopnia
Historia
studia I stopnia
studia II stopnia
Historia Sztuki
studia I stopnia
studia II stopnia
Europeistyka
studia I stopnia
Archeologia
studia I stopnia
6) WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI:
Prawo
jednolite studia magisterskie
Administracja
studia I stopnia
studia II stopnia
Stosunki Międzynarodowe
studia I stopnia
studia II stopnia
7) WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH:
Filologia Polska
studia I stopnia
studia II stopnia
Kulturoznawstwo
studia I stopnia
studia II stopnia
8) WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH:
Pedagogika
studia I stopnia
studia II stopnia
9) WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH:
Matematyka
studia I stopnia
studia II stopnia
Informatyka i Ekonometria
studia I stopnia
Informatyka
studia I stopnia
studia II stopnia
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10) WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA(1)
Zarządzanie
studia I stopnia
Ekonomia
studia I stopnia
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
studia I stopnia
(1)

procedura utworzenia Wydziału zostanie zakończona w roku akademickim 2009/10; kierunki: zarządzanie, ekonomia
i bezpieczeństwo wewnętrzne zostaną utworzone w przypadku utworzenia Wydziału.

§9
W postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne, dla celów rejestracji na poszczególnych
wydziałach, pod uwagę są brane przedmioty wymienione w § 4. Podstawę przyjęć na w/w studia
stanowi złożenie wymaganych dokumentów.
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