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Załącznik do Uchwały Senatu PWSZ  
Nr 178/2007 z dnia 31 maja 2007r. 

  
Zasady i tryb przyj ęć na studia oraz zakres egzaminu  
wstępnego na studia w roku akademickim 2008/2009 

 
§ 1. 

 
1.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, zwana dalej Uczelnią, 
przyjmuje kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach 
określonych przez Senat limitów miejsc, na następujące kierunki i specjalności 
studiów: 

1) Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  ze 
specjalnościami: 

a) kreacja plastyczna z grafiką użytkową, 
b) obraz cyfrowy i fotograficzny, 
c) techniki malarskie i projektowanie witrażu; 

 
2) Kierunek: Historia  ze specjalnościami: 

a) edukacja regionalna, 
b) zarządzanie dziedzictwem kulturowym regionu; 

 
3) Kierunek: Socjologia  ze specjalnościami: 

a) kierowanie i przywództwo w jednostkach administracji publicznej, 
b) zarządzanie zasobami ludzkimi, 
c) media i komunikacja społeczna; 

 
4) Kierunek: Matematyka  ze specjalnościami: 

a) matematyka nauczycielska, 
b) matematyka w finansach i ekonomii; 

 
5) Kierunek: Pedagogika  ze specjalnościami: 

a) pedagogika resocjalizacyjna,  
b) pedagogika socjalna, 
c) edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową język obcy: 
- język angielski,  
- język niemiecki, 
d) terapia psychopedagogiczna; 

 
6) Kierunek:  Wychowanie fizyczne  ze specjalnościami: 

a) wychowanie fizyczne w szkole, 
b) instruktorsko – trenerska, 
c) odnowa biologiczna; 

 
7) Kierunek: Filologia  ze specjalnościami: 

a) filologia angielska nauczycielska, 
b) filologia czeska, 
c) filologia germańska nauczycielska, 
d) filologia rosyjska nauczycielska; 

 
8) Kierunek: Automatyka i robotyka  ze specjalnościami: 
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a) automatyka przemysłowa, 
b) sterowniki logiczne; 

 
9) Kierunek: Rolnictwo  ze specjalnościami: 

a) agrobiznes, 
b) produkcja roślinna. 

 
2. Uczelnia przyjmuje kandydatów na I rok studiów podyplomowych w ramach 
określonych przez Senat limitów miejsc oraz ustanowionych kierunków i specjalności 
studiów. 
3. Rektor w terminie do dnia 31 marca 2008 r. po zasięgnięciu opinii Senatu określi w 
drodze zarządzenia aktualny wykaz kierunków i specjalności oraz form studiów, na 
które przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. 
4. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz z 
decyzji o przyjęciu na studia. 
 

§ 2. 
 
Ilekroć w niniejszej Uchwale mowa jest o: 
1) jednostce rekrutacyjnej, należy przez to rozumieć instytut, będący jednostką, 

która samodzielnie prowadzi lub organizuje kierunek studiów lub specjalność w 
ramach kierunku, wymienioną w § 1 ust. 3; 

2) przewodniczącym instytutowej komisji rekrutacyjnej, należy przez to rozumieć 
dyrektora jednostki organizacyjnej, która prowadzi samodzielnie kierunek studiów 
lub specjalność w ramach kierunku, wymienionego w § 1 ust.3; 

3) kandydacie, należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia 
w jednostkach rekrutacyjnych; 

4) limicie miejsc, należy przez to rozumieć maksymalną liczbę osób, przyjmowanych 
na pierwszy rok studiów danego kierunku lub specjalności w ramach określonej 
formy studiów. Liczba o której mowa w § 3 ust.1 ustala w drodze zarządzenia 
rektor; 

5) egzaminie maturalnym (tzw. nowa matura), należy przez to rozumieć egzamin, o 
którym mowa w § 140 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania , 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U.Nr 199 poz. 2046 z 
2004 r.); 

6) egzaminie dojrzałości (tzw. stara matura), należy przez to rozumieć egzamin, o 
którym mowa w § 140 ust.2 przywołanego w poprzednim punkcie rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu; 

7) świadectwie dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. nowej matury, należy przez to 
rozumieć dokument wydany osobie, która zdała egzamin, o którym mowa w 
punkcie 5; 

8) świadectwie dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. starej matury, należy przez to 
rozumieć dokument wydany osobie, która zdała egzamin, o którym mowa w 
punkcie 6; 

9) ustawie, należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami). 
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§ 3. 
 
1. Rektor w terminie do dnia 31 maja 2008 r., po zasięgnięciu opinii właściwego 
dyrektora instytutu, określi w drodze zarządzenia limity miejsc na poszczególnych 
kierunkach i specjalnościach studiów.  
2. Ogólna liczba studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach i 
specjalnościach nie może być mniejsza od liczby studentów studiujących na studiach 
niestacjonarnych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Senat może wyrazić 
zgodę na odstąpienie od tej zasady, z zachowaniem reguły określonej w art. 163 
ust.2 ustawy. 
 

§ 4. 
 
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów składają następujące 

dokumenty: 
1) wypełniony formularz podania, zawierający m. in. dane osobowe kandydata 

(druk do pobrania w Biurze Rekrutacji PWSZ); 
2) świadectwo dojrzałości ( lub świadectwo maturalne, lub zagraniczne świadectwo 

dojrzałości-zagraniczne świadectwo maturalne) w oryginale lub jego kopię 
posiadającą moc prawną. Jeśli dane świadectwo jest objęte umową o uznaniu 
równoważności wykształcenia i zawiera stwierdzenie, iż dana osoba ma prawo 
ubiegania się o studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, albo też do 
świadectwa jest dołączone zaświadczenie wystawione przez polski konsulat, 
szkołę lub władze oświatowe właściwego kraju potwierdzające uprawnienia 
ubiegania się o studia wyższe w kraju wystawienia świadectwa uznaje się je 
automatycznie, zgodnie z ustaleniami tekstu umowy międzypaństwowej. Jeśli 
dany rodzaj świadectwa nie jest objęty umową, albo jeśli świadectwo pochodzi z 
kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o równoważności wykształcenia, 
wówczas stosuje się do niego rozporządzenie o nostryfikacji świadectw 
uzyskanych za granicą. Zgodnie z rozporządzeniem takie świadectwo należy 
przedstawić w kuratorium oświaty właściwym dla miejsca zamieszkania 
kandydata w Polsce, albo właściwym dla siedziby instytucji, w której osoba 
zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą (jeśli osoba ta nie posiada 
miejsca zamieszkania w Polsce). Warunkiem nostryfikacji jest jego 
zalegalizowanie w polskiej placówce dyplomatycznej w kraju wydania. 
Świadectwo składa się w oryginale lub w kopii posiadającej moc prawną. 
- ewentualnie uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości, bez 

obowiązku przeprowadzania nostryfikacji:  
-dyplom IB (International Baccalaureate) zaliczenia matury, wydany przez 
organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie w 
oryginale lub kopii posiadającej moc prawną, 
-dyplom EB (European Baccalaureate) zaliczenia matury, wydany zgodnie z 
konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie 
szkół europejskich w oryginale lub kopii posiadającej moc prawną; 

3) zaświadczenie lekarskie o przydatności kandydata na studia na wybranej 
specjalności, wydane przez lekarza medycyny pracy; 

4) cztery aktualne (opisane) fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami 
stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych; 



 4

5) odbitkę kserograficzną dowodu osobistego - obie strony w przypadku nowych 
dowodów, strony 1-3 oraz strona z zameldowaniem w przypadku starych 
dowodów; 

6) dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne; 
2. Ponadto kandydaci, których to dotyczy, składają oryginał lub kopię posiadającą 

moc prawną zaświadczenia potwierdzającego: 
a) posiadanie klasy mistrzowskiej, wydane przez sekretarza generalnego 

właściwego polskiego związku sportowego,  
b) posiadanie klasy sportowej, wydane przez sekretarza generalnego właściwego 

polskiego związku sportowego lub wydane przez okręgowy związek sportowy – 
w przypadku II klasy sportowej lub II ligi, 

c) czynne uprawianie dyscypliny sportowej (od II ligi wzwyż); 
3. Finaliści i laureaci olimpiad stopnia centralnego, przedkładają dokumenty w 

oryginale lub w kopii posiadającej moc prawną potwierdzające udział w finałach; 
4. Kandydaci studiów podyplomowych przedkładają dyplom ukończenia studiów 

wyższych w oryginale lub w kopii posiadającej moc prawna. 
 

§ 5. 
 
1. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok 
studiów wyższych obejmuje: 

1) ocenę stanu zdrowia potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim pod kątem 
podjęcia studiów na wybranym przez kandydata kierunku (specjalności), 

2) obliczenie średniej punktowej z ocen świadectwa dojrzałości, obliczenie 
średniej punktowej z ocen świadectwa maturalnego, przeliczenie ocen 
świadectwa maturalnego oraz matury międzynarodowej potwierdzonej 
dyplomem IB lub EB przeprowadza się zgodnie z wytycznymi zawartymi w ust. 
5,6 i 7 niniejszego paragrafu, 

3) przeprowadzenie sprawdzianu badającego predyspozycje do studiowania na 
niektórych kierunkach i specjalnościach (wychowanie fizyczne, edukacja 
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych); 

2. Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do osób posiadających matury 
zagraniczne, będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, spełniającymi 
warunki art. 43 ust.2 ustawy przebiega następująco: 
1) posiadacz matury zagranicznej, mający obywatelstwo polskie lub cudzoziemiec 

spełniający warunki wymienione wyżej, podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu 
w tych samych terminach oraz według tych samych zasad, co kandydaci, którzy 
zdali egzamin dojrzałości, z zastrzeżeniem pkt 2 niniejszego ust., 

2) osoby, o których mowa w poprzednim punkcie, mogą być przyjęte na studia, 
jeżeli przedłożą świadectwa dojrzałości lub świadectwo maturalne, które 
zawiera stwierdzenie, iż dana osoba ma prawo ubiegania się o przyjęcie na 
studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, albo też do świadectwa 
jest dołączone zaświadczenie wystawione przez szkołę lub władze oświatowe 
właściwego kraju potwierdzające uprawnienia ubiegania się o przyjęcie na 
studia wyższe w kraju wystawienia świadectwa. Świadectwo takie powinno 
zostać również zalegalizowanie w polskiej placówce dyplomatycznej w kraju 
wydania. Jeśli świadectwo pochodzi z kraju, z którym Polska nie zawarła 
umowy o równoważności wykształcenia, wówczas stosuje się do niego przepisy 
dotyczące nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą. 
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3) osoby, o których mowa w punkcie 1., są zobowiązane przedłożyć wyżej 
wymienione dokumenty w oryginale lub kopii posiadającej moc prawną w 
terminie wyznaczonym indywidualnie przez rektora; 

4) w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor może wyrazić 
zgodę na zastosowanie wobec obywatela polskiego, legitymującego się maturą 
zagraniczną, procedury opisanej w § 6 ust.1-5. niniejszych zasad. 

3. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która: 
1) zarejestrowała się w biurze rekrutacyjnym, 
2) złożyła wymagane dokumenty określone w § 4. 

4. Przeprowadzenie sprawdzianu badającego predyspozycje do studiowania na 
niektórych kierunkach i specjalnościach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk 
plastycznych oraz wychowanie fizyczne. 

 
1) EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH 
 
 Forma studiów: 
Studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne ( 3-lata, 6-semestrów)  
 
Warunki rekrutacji dla kandydatów przedkładających „nową maturę”/„starą 
maturę” 
 
Postępowanie kwalifikacyjne składa się z egzaminu praktycznego oraz konkursu 
świadectw. Kandydaci przyjmowani są na studia według kolejności na liście 
rankingowej sporządzonej na podstawie sumy punktów za egzamin praktyczny 
oraz konkursu świadectw dojrzałości. Egzamin praktyczny obejmuje sprawdzian 
elementarnych uzdolnień plastycznych (do wyboru rysunek lub malarstwo 
martwej natury). 
 
Każdemu kandydatowi przyporządkowuje się wynik końcowy W zaokrąglony do 
drugiego miejsca dziesiętnego po przecinku i obliczony według wzoru: 

 
W=0.5*Lp+0.5*Ls  

gdzie: 
Lp jest liczbą punktów, jaką kandydat uzyskał ze sprawdzian elementarnych 
uzdolnień plastycznych (maksymalnie 100 pkt.), zaś Ls  jest średnią arytmetyczną 
liczb L obliczonych dla wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze przez 
kandydata ( nowa matura). 
Dla kandydatów, którzy zdali „starą maturę” Ls  jest średnią arytmetyczną liczb L 
obliczonych dla wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze przez kandydata 
po przeliczeniu ocen na punkty wg tabeli 1. Każdemu kandydatowi 
przyporządkowuje się wynik końcowy W zaokrąglony do drugiego miejsca 
dziesiętnego po przecinku i obliczony analogicznie jak dla kandydatów z „nową 
maturą”. 
Warunkiem dopuszczenia kandydata do konkursu świadectw dojrzałości jest 
zaliczenie sprawdzianu elementarnych uzdolnień plastycznych ( osiągnięcie 
minimum 20 pkt.). W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej 
łącznej liczby punktów rankingowych preferuje się osoby, które uzyskały wyższą 
liczbę punktów ze sprawdzianów z elementarnych uzdolnień plastycznych. 
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2) WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 
 Forma studiów: 
Studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne ( 3-lata, 6-semestrów), 
 
Warunki rekrutacji – „nowa matura” i „stara matura”. 
Postępowanie kwalifikacyjne składa się z testu predyspozycji sprawnościowych 
oraz konkursu świadectw. Kandydaci przyjmowani są na studia według kolejności 
na liście rankingowej sporządzonej na podstawie sumy punktów za test 
predyspozycji sprawnościowych (ptps  = 0-20pkt.) oraz konkursu świadectw (Ls  = 
0-80pkt.). Obliczenie punktów rankingowych odbywa się analogicznie jak w pkt 1) 
stąd: 
Każdemu kandydatowi przyporządkowuje się wynik końcowy W zaokrąglony do 
drugiego miejsca dziesiętnego po przecinku i obliczony według wzoru: 

 
W= ptps  +0.8*Ls  

gdzie: 
ptps  – jest liczbą punktów, jaką kandydat uzyskał ze sprawdzianu predyspozycji 
sprawnościowych (maksymalnie 20 pkt.), zaś Ls  jest średnią arytmetyczną liczb L 
obliczonych dla wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze przez kandydata 
( nowa matura). 
Dla kandydatów, którzy zdali „starą maturę” Ls  jest średnią arytmetyczną liczb L 
obliczonych dla wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze przez kandydata 
po przeliczeniu ocen na punkty wg tabeli 1. Każdemu kandydatowi 
przyporządkowuje się wynik końcowy W zaokrąglony do drugiego miejsca 
dziesiętnego po przecinku i obliczony analogicznie jak dla kandydatów z „nową 
maturą”. 
Test predyspozycji sprawnościowych obejmuje: 

a) obowiązkowe pływanie i dwie wybrane przez kandydata dyscypliny spośród: 
- lekka atletyka  - bieg na 100 m, pchnięcie kulą, bieg na 800 m (kobiety), bieg na 

1500 m (mężczyźni). Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną sumy punktów 
uzyskanych w w/w konkurencjach, 

- gimnastyka  – uwzględnia średnią arytmetyczną sumy punktów uzyskanych za 
technikę wykonania niżej wymienionych ćwiczeń: 

kobiety:- z marszu lub rozbiegu przerzut bokiem, 
- poręcze asymetryczne – z postawy zwieszonej na niższej żerdzi, wymyk 

przodem do podporu przodem, a następnie odmyk w przód do przysiadu 
zwieszonego. 

- skrzynia wszerz ( 5 części) – skok kuczny z odbicia obunóż z odskoczni z 
zaznaczeniem zamachu. 

mężczyźni:- z marszu lub rozbiegu przerzut bokiem, 
- skrzynia wszerz ( 5 części) – skok kuczny z odbicia obunóż z odskoczni z 

zaznaczeniem zamachu, 
- drążek doskoczny – ze zwisu o ramionach prostych, siłą wymyk przodem do 

podporu przodem, odmyk do zwisu i zeskok, 
- zespołowe gry sportowe  – egzamin obejmuje dwie gry sportowe wybrane przez 

kandydata i stanowi średnią arytmetyczną punktów uzyskanych z 
poszczególnych gier: 
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-piłka siatkowa – wielokrotne odbicie piłki na wysokość 1 m – oburącz, na 
przemian sposobem górnym i dolnym, na ograniczonej powierzchni koła o 
średnicy 3,60 m. Ocenie podlega technika wykonania odbić, postawa 
siatkarska i umiejętności poruszania się. 

-piłka ręczna – pokonanie dystansu (toru), który uwzględnia wykonanie 
następujących elementów: zwód, kozłowanie, podanie i chwyt piłki, rzut na 
bramkę ( z wyskoku). Ocenie podlega technika wykonania poszczególnych 
elementów. 

-piłka koszykowa - ocena techniki wykonania podstawowych elementów gry: 
kozłowanie zatrzymanie, podanie i chwyt piłki, rzut z biegu oraz z wyskoku lub 
z miejsca 

-piłka nożna – ocena techniki wykonania podstawowych elementów: prowadzenie 
piłki, uderzenie, przyjęcie piłki i strzał na bramkę, 

- pływanie  – 50 m na czas w przeliczeniu na punkty, dwoma wybranymi przez 
kandydata technikami ( 25 m jedną techniką i 25 m drugą techniką) z czterech 
następujących stylów: kraul na piersiach, kraul na plecach (grzbietowy), 
klasyczny ( żabka), delfin ( motylkowy). Ocenie podlega technika i uzyskany 
czas. Wynik to średnia arytmetyczna uzyskanych ocen; 

b) pływanie obowiązkowe dla kandydatów, którzy nie wybrali tej dyscypliny sportu 
jako przedmiotu egzaminu obejmuje przepłynięcie 25 m dowolnie wybraną 
techniką i nie podlega punktacji; 

c) warunkiem dopuszczenia kandydata do konkursu świadectw jest zaliczenie testu 
predyspozycji sprawnościowych ( uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej). W 
przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów 
rankingowych preferuje się osoby, które przedłożą dokument potwierdzający 
posiadanie klasy sportowej lub/i czynnego uprawiania dyscypliny sportowej (od II 
ligi wzwyż); 

d) kandydaci na specjalność instruktorsko – trenerską dodatkowo udokumentują 
swoje osiągnięcia sportowe bądź karierę zawodniczą stosownym dokumentem 
potwierdzającym posiadanie klasy sportowej lub/i czynne uprawianie dyscypliny 
sportowej (od II ligi wzwyż). 
 

Punktacja testu sprawno ści fizycznej dla kobiet: 
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dst 2 70,1 16,0 3,10 6,5 

poprawność techniczna 
wykonywanych elementów 

2 pkt. 

P
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ść
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ch

ni
cz

na
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em

en
tó

w
 

2 
pk

t. 

+dst 4 58,0 15,5 3,00 7,0 4 pkt. 4 pkt. 

db 6 49,0 15,0 2,50 7,5 6 pkt. 6 pkt. 

+db 8 42,5 14,5 2,40 8,0 8 pkt. 8 pkt. 

bdb 10 38,0 14,0 2,30 8,5 10 pkt. 10 pkt. 

 



 8

 
 

 Punktacja testu sprawno ści fizycznej dla m ężczyzn:  
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dst 2 60,0 13,7 5,40 8,0 

poprawność techniczna 
wykonywanych elementów 

2 pkt. 

po
pr

aw
no

ść
 te

ch
ni

cz
na

 

w
yk

on
yw

an
yc

h 
el

em
en

tó
w

 

2 
pk

t. 

+dst 4 50,0 13,3 5,30 8,5 4 pkt. 4 pkt. 

db 6 43,5 12,9 5,20 9,0 6 pkt. 6 pkt. 

+db 8 38,0 12,6 5,10 9,5 8 pkt. 8 pkt. 

bdb 10 34,0 12,3 5,00 10,0 10 pkt. 10 pkt. 

 
3) Test predyspozycji sprawnościowych, sprawdzian elementarnych uzdolnień 

plastycznych (do wyboru rysunek lub malarstwo martwej natury), jest 
protokołowany, a jego wynik punktowany. Protokół podpisują członkowie komisji 
rekrutacyjnej 

 
5. Rekrutacja na pozostałe kierunki i specjalności: 

 
1) Kierunek matematyka 

a) dla kandydatów z „nową maturą”: 
Każdemu kandydatowi przyporządkowuje się wynik końcowy W zaokrąglony 
do drugiego miejsca dziesiętnego po przecinku i obliczony według wzoru: 

 
W=0.5*Lm+0.5*Ls  

gdzie: 
Lm jest liczbą punktów L obliczoną dla matematyki, zaś Ls  jest średnią 
arytmetyczną liczb L obliczonych dla wszystkich przedmiotów zdawanych na 
maturze przez kandydata. 

b) dla kandydatów ze „starą maturą”: 
Każdą ocenę z egzaminu maturalnego przelicza się na skalę procentową wg 
tabeli 1. Każdemu kandydatowi przyporządkowuje się wynik końcowy W 
zaokrąglony do drugiego miejsca dziesiętnego po przecinku i obliczony 
analogicznie jak dla kandydatów z „nową maturą”. 

 
2) Kierunek automatyka i robotyka 

a) dla kandydatów z „nową maturą”: 
Każdemu kandydatowi przyporządkowuje się wynik końcowy W zaokrąglony 
do drugiego miejsca dziesiętnego po przecinku i obliczony według wzoru: 
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W=0.5*Lm+0.5*Ls  

gdzie: 
Lm jest liczbą punktów L obliczoną dla matematyki lub fizyki, zaś Ls  jest 
średnią arytmetyczną liczb L obliczonych dla wszystkich przedmiotów 
zdawanych na maturze przez kandydata. 
Jeśli kandydat zdawał egzamin maturalny z matematyki i fizyki, to liczba 
punktów Lm jest obliczana niezależnie dla matematyki oraz fizyki i brany jest 
pod uwagę wynik korzystniejszy dla kandydata. 

b) dla kandydatów ze „starą maturą” analogicznie jak w pkt 1b. 
 
3) Kierunek filologia 

- specjalność filologia angielska nauczycielska  
a) dla kandydatów z „nową maturą”: 

Każdemu kandydatowi przyporządkowuje się wynik końcowy W zaokrąglony 
do drugiego miejsca dziesiętnego po przecinku i obliczony według wzoru: 
 

W=0.5*La+0.5*Ls  
gdzie: 
La jest liczbą punktów L obliczoną dla języka angielskiego, zaś Ls  jest średnią 
arytmetyczną liczb L obliczonych dla wszystkich przedmiotów zdawanych na 
maturze przez kandydata. 

b) dla kandydatów ze „starą maturą” analogicznie jak w pkt 1b. 
 

- specjalność filologia niemiecka nauczycielska 
a) dla kandydatów z „nową maturą”: 

Każdemu kandydatowi przyporządkowuje się wynik końcowy W zaokrąglony 
do drugiego miejsca dziesiętnego po przecinku i obliczony według wzoru: 
 

W=0.5*Ln+0.5*Ls 
 

gdzie: Ln jest liczbą punktów L obliczoną dla języka niemieckiego, zaś Ls  jest 
średnią arytmetyczną liczb L obliczonych dla wszystkich przedmiotów 
zdawanych na maturze przez kandydata. 

b) dla kandydatów ze „starą maturą” analogicznie jak w ust.5 pkt 1b. 
 

- specjalność filologia rosyjska nauczycielska 
a) dla kandydatów z „nową maturą”: 

Każdemu kandydatowi przyporządkowuje się wynik końcowy W zaokrąglony 
do drugiego miejsca dziesiętnego po przecinku i obliczony według wzoru: 
 

W=0.5*Lr+0.5*Ls  
 
gdzie: Lr jest liczbą punktów L obliczoną dla języka rosyjskiego lub języka 
polskiego, zaś Ls  jest średnią arytmetyczną liczb L obliczonych dla wszystkich 
przedmiotów zdawanych na maturze przez kandydata. 
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Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego to 
liczba punktów Lr jest obliczana dla języka polskiego. 

b) dla kandydatów ze „starą maturą” analogicznie jak w ust.5 pkt 1b. 
 

- specjalność filologia czeska 
a) dla kandydatów z „nową maturą”: 

Każdemu kandydatowi przyporządkowuje się wynik końcowy W zaokrąglony 
do drugiego miejsca dziesiętnego po przecinku i obliczony według wzoru: 

 
W=0.5*Lc+0.5*Ls  

 
gdzie: 
Lc jest liczbą punktów L obliczoną dla języka polskiego, zaś Ls  jest średnią 
arytmetyczną liczb L obliczonych dla wszystkich przedmiotów zdawanych na 
maturze przez kandydata. 

b) dla kandydatów ze „starą maturą” analogicznie jak w ust.5 pkt 1b. 
 

4) Kierunek rolnictwo 
a) dla kandydatów z „nową maturą”: 

Każdemu kandydatowi przyporządkowuje się wynik końcowy W zaokrąglony 
do drugiego miejsca dziesiętnego po przecinku i obliczony według wzoru: 

 
W=0.5*Lm+0.5*Ls  

gdzie: 
Lm jest liczbą punktów L obliczoną dla biologii lub matematyki, zaś Ls  jest 
średnią arytmetyczną liczb L obliczonych dla wszystkich przedmiotów 
zdawanych na maturze przez kandydata. 
Jeśli kandydat zdawał egzamin maturalny z biologii i matematyki, to liczba 
punktów Lm jest obliczana niezależnie dla biologii oraz matematyki i brany jest 
pod uwagę wynik korzystniejszy dla kandydata. 

b) dla kandydatów ze „starą maturą” analogicznie jak w ust.5 pkt 1b. 
 

5) Kierunek pedagogika, socjologia i historia 
a) dla kandydatów z „nową maturą”: 

Każdemu kandydatowi przyporządkowuje się wynik końcowy W zaokrąglony 
do drugiego miejsca dziesiętnego po przecinku i obliczony według wzoru: 

 
W = Ls  

gdzie: 
Ls  jest średnią arytmetyczną liczb L obliczonych dla wszystkich przedmiotów 
zdawanych na maturze przez kandydata. 

b) dla kandydatów ze „starą maturą” analogicznie jak w ust.5 pkt 1b. 
 
6. Obliczanie średniej punktowej w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

Średnia punktowa ocen maturalnych ze „starej” i „nowej matury” jest średnią 
arytmetyczną ocen uzyskanych ze wszystkich egzaminów zarówno pisemnych 
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jak i ustnych (suma wartości liczbowych wszystkich ocen podzielona przez ich 
liczbę). 

1) W przypadku „starej matury” każdą ocenę przeliczamy na punkty wg tabeli  
 
Tabela 1. Skale przedmiotowe 
 

Skala 
6-stopniowa 

Skala 
4-stopniowa 

Ocena Liczba punktów  
procentowych Ocena Liczba punktów  

procentowych 
2 30 - - 

3 45 3 30 

4 60 4 60 

5 75 5 100 

6 100 - - 

 
2) Następnie obliczamy średnią punktową ocen maturalnych ze świadectwa 

dojrzałości (świadectwa maturalnego) wg wzoru jak niżej: 
 

a) dla kandydatów z „ nową maturą” 
-każdemu przedmiotowi zdawanemu na maturze przyporządkowuje się liczbę 

punktów L w następujący sposób: 
-jeżeli kandydat zdawał maturę z danego przedmiotu na poziomie 
rozszerzonym, to liczba punktów L jest równa wynikowi procentowemu 
egzaminu maturalnego; 
-jeżeli kandydat zdawał maturę z danego przedmiotu na poziomie 
podstawowym, to liczba punktów L jest równa wynikowi procentowemu 
egzaminu maturalnego pomnożonemu przez współczynnik 0,7; 
-jeżeli na świadectwie maturalnym widnieje wynik egzaminu zarówno na 
poziomie podstawowym jak i poziomie rozszerzonym, to liczbę punktów L 
oblicza się według następującego wzoru: 

 
L=0.6*r+0.4*p 

 
gdzie: 
r- oznacza wynik procentowy egzaminu maturalnego na poziomie 
rozszerzonym, 
p- wynik procentowy egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym; 

b) dla kandydatów ze „starą maturą” 
Każdą ocenę z egzaminu maturalnego przelicza się na skalę procentową wg 
tabeli 1. Liczba punktowa L jest równa liczbie punktów uzyskanych z 
przeliczenia wg tabeli 1. Każdemu kandydatowi przyporządkowuje się wynik 
końcowy W zaokrąglony do drugiego miejsca dziesiętnego po przecinku i 
obliczony analogicznie jak dla kandydatów z „nową maturą”. 

 
3) Tworzy się listę rankingową wszystkich kandydatów (także legitymujących się 

międzynarodową maturą) według wartości wyniku ostatecznego W obliczonego 
w sposób opisany wyżej (dla kandydatów z międzynarodową maturą oraz maturą 
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dwujęzyczną – według przeliczenia ustalonego odrębnymi przepisami tej 
uchwały). 

 
 
6. Matura dwuj ęzyczna. 
 
 Przy przeliczaniu wyników części ustnej egzaminu z języka obcego na 
poziomie podstawowym i rozszerzonym przyjmuje się, że: 
a) maturzysta zdający maturę dwujęzyczną uzyskuje wynik dla poziomu 
podstawowego – 100%; 
b) wynik egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym do 75% jest przeliczany na 
wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez 4/3 oraz 
zaokrąglenie do pełnego procenta. Kandydatom, którzy z egzaminu zdanego na 
poziomie dwujęzycznym uzyskali wynik co najmniej 75%, przyznaje się wynik 100% 
poziomu rozszerzonego. 
 
7. Matura mi ędzynarodowa  
 
 Średnia punktowa z matury międzynarodowej jest średnią arytmetyczną ocen 
uzyskanych ze wszystkich egzaminów po przeliczeniu na punkty egzaminów z 
przedmiotów obowiązkowych, egzaminu z przedmiotu ujętego w dziale nauk 
społecznych, egzaminu z przedmiotu ujętego w dziale nauk przyrodniczych oraz 
egzaminu z przedmiotu wybranego przez ucznia. Przy ustalaniu średniej punktowej 
ocen maturalnych z „matury międzynarodowej” wynik z każdego egzaminu wyrażony 
oceną zostaje przeliczony na punkty procentowe wg tabeli 2. Suma wartości 
liczbowych wszystkich punktów z egzaminów zostanie podzielona przez ich liczbę. 
Uzyskany wynik stanowi średnia punktowa z egzaminów na świadectwie maturalnym 
Tabela 2. Tabela punktów procentowych matury międzynarodowej  

 
Świadectwo maturalne  

 
Średnia sumy ocen z międzynarodowej  

matury skala 7-stopniowa 
 Liczba punktów 

2 30 
3 45 
4 60 
5 75 
6 90 
7 100 

 
8. Kandydaci na studia podyplomowe składają dokumenty zgodnie z zasadami 
określonymi w części § 4 pkt 1,3,4,5,12. Rekrutacja polega na wolnym zapisie wg 
kolejności zgłoszeń: 

a) podyplomowe studia dla nauczycieli w zakresie terapii pedagogicznej, kandydaci 
muszą wykazać się wykształceniem wyższym, zgodnym lub zbliżonym z 
przedmiotami nauczania w szkole; 

b) podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne dla kandydatów nie 
posiadających przygotowania pedagogicznego, kandydaci muszą wykazać się 
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wykształceniem wyższym zgodnym lub zbliżonym z przedmiotami nauczania w 
szkole. 

 
9. W przypadku, gdy nie przewidziano wymogu przeprowadzenia sprawdzianu 
badającego predyspozycje do studiowania na danym kierunku i specjalności 
obliczona średnia punktowa ocen maturalnych ze świadectwa dojrzałości 
(świadectwa maturalnego) będzie równa punktom rankingowym: 
 

W = Ls  
 
10. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa wyżej w ust. 2 do 7 ma charakter 
konkursowy. Uwzględnia się sumę punktów uzyskanych przez kandydata. Przyjęte 
zostaną osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów. O liczbie 
przyjętych na I rok studiów według zasad omówionych wyżej decyduje limit przyjęć. 
Postępowanie powyższe nie dotyczy laureatów i finalistów olimpiad stopnia 
centralnego, których rekrutację określa odrębna Uchwała Senatu PWSZ w 
Raciborzu. 
 

§ 6. 
 
Przyjęcia na studia osób niebędących obywatelami polskimi przebiega w sposób 
następujący: 
1) w stosunku do osób niebędących obywatelami, o których mowa w art. 43 ust.3 
ustawy, Senat Uczelni w szczegółowej uchwale może określić tryb sprawdzania 
stopnia przygotowania tych osób do podjęcia studiów na określonym kierunku i 
specjalności, 
2) decyzję o przyjęciu na studia osób, o których mowa w ust.1, podejmuje Rektor po 
zasięgnięciu opinii kierownika jednostki rekrutującej, 
3) Rektor określi terminy składania dokumentów przez osoby, o których mowa w 
poprzednim punkcie, 
4) w stosunku do osób niebędących obywatelami polskimi, które posiadają 
świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „nowej matury” lub świadectwo 
maturalne uzyskane w trybie „starej matury” w szkole podlegającej ministrowi RP 
właściwemu ds. edukacji narodowej, stosuje się zasady rekrutacyjne jak dla 
obywateli polskich, 
5) w stosunku do osób, o których mowa w art. 43 ust. 5 ustawy, które posiadają 
maturę zagraniczną, stosuje się zasady postępowania kwalifikacyjnego obowiązujące 
obywateli polskich, którzy zdali egzamin dojrzałości na zasadach określonych w 
art.43 ust.3 ustawy. 

§ 7. 
 
1. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w § 1 do 6 przeprowadzają 
instytutowe komisje rekrutacyjne zwane komisjami rekrutacyjnymi, powołane przez 
przewodniczącego uczelnianej komisji rekrutacyjnej. 
2. Przewodniczącym uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest prorektor ds. dydaktyki i 
spraw studenckich, przewodniczącymi zaś instytutowych komisji rekrutacyjnych są 
dyrektorzy instytutów. 
 
3. Zadaniem komisji rekrutacyjnej jest: 
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1) protokolarne przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia przekazywanych 
przez Biuro Rekrutacji PWSZ; 

2) dopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego; 
3) zawiadomienie kandydatów poprzez umieszczenie na witrynie internetowej 

Uczelni oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń zawiadomienia o terminie i miejscu 
postępowania kwalifikacyjnego; 

4) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego; 
5) sporządzenie list kandydatów zakwalifikowanych do ich przyjęcia po 

przedłożeniu przewodniczącemu uczelnianej komisji rekrutacyjnej protokołu 
sporządzonego w dwóch egzemplarzach i podpisanego przez wszystkich 
członków komisji oraz przewodniczącego uczelnianej komisji rekrutacyjnej; 

6) zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego – w 
formie pisemnej: 
a) lista zbiorowa przyjętych wywieszona na tablicy ogłoszeń Uczelni; 
b) lista zbiorowa umieszczona na stronie internetowej; 
c) decyzja pisemna przekazana kandydatowi listem poleconym; 

7) przygotowanie zbiorczych, imiennych protokołów z postępowania 
kwalifikacyjnego; 

8) opiniowanie odwołań i przedkładanie ich uczelnianej komisji rekrutacyjnej; 
4. Tryb przyjmowania oraz rozpatrywania odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej 
określa Ustawa w art.169 ust.8. 
 

§ 8. 
 
1. Dokumenty, o których mowa w § 2 składa kandydat osobiście lub przez 
upoważnionego pełnomocnika. 
2. Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego jest 
określona w zarządzeniu rektora. 
3. Odstąpienie od sprawdzianu lub testu jest równoznaczne z uzyskaniem 0 (zero) 
punktów. 
4. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne. 
5. Kandydat, który z braku miejsca nie został przyjęty, może się ubiegać o przyjęcie 
na pokrewną specjalność w miarę wolnych miejsc bez dodatkowego postępowania 
kwalifikacyjnego. 
 

§ 9. 
 
1. W przypadku przyjęcia kandydatów na I rok studiów w liczbie nieodpowiadającej 
grupie ćwiczeniowej - rozpoczęcie studiów na tym kierunku i specjalności zostaje 
decyzją rektora wstrzymane. Zakwalifikowani kandydaci mogą: 

1) ubiegać się o przyjęcie na inną pokrewną specjalność w miarę wolnych miejsc, 
2) ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów na tym samym kierunku i specjalności 

lub specjalności pokrewnej- w przyszłym roku, bez postępowania 
kwalifikacyjnego. 

2. W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć na I rok studiów, przeprowadzony 
zostanie nabór w drugim terminie. 
 


