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Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu PWSZ 
Nr 66/2008 z dnia 8 maja 2008 r. 

 
Zasady i tryb przyj ęć na studia oraz zakres egzaminu 
wstępnego na studia w roku akademickim 2009/2010 

 
§ 1. 

 
1.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, zwana dalej Uczelnią, przyjmuje 
kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach określonych limitów 
miejsc, na następujące kierunki i specjalności studiów: 
 
1) Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk pla stycznych  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,  
c) historia nauczycielska z edukacją artystyczną w zakresie sztuk plastycznych;  

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,  
c) matematyka w informatyce;  

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,  
b) filologia germańska,  
c) filologia rosyjska,  
d) filologia czeska,  
e) filologia angielska z filologią czeską,  
f) filologia angielska z filologią rosyjską; 
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8) Kierunek: Automatyka i robotyka  ze specjalnościami:  
a) automatyka przemysłowa,  
b) sterowniki logiczne;  
 

9) Kierunek: Rolnictwo ∗∗∗∗ ze specjalnościami: 
a) agronomia, 
b) produkcja roślinna. 
 
2. Kandydaci na kierunki: Matematyka, Automatyka i robotyka, Rolnictwo*, Socjologia, 
Historia, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, podlegają rekrutacji na kierunek, 
specjalność wybierają po pierwszym, drugim lub trzecim semestrze studiów (w zależności od 
specyfiki studiów). 
3. Uczelnia przyjmuje kandydatów na I rok studiów podyplomowych w ramach określonych 
limitów miejsc oraz ustanowionych kierunków i specjalności studiów.  
4. Rektor w terminie do dnia 31 marca 2009 r. po zasięgnięciu opinii Senatu określi w drodze 
zarządzenia aktualny wykaz kierunków i specjalności oraz form studiów, na które 
przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. W przypadku zakwalifikowania się na daną 
specjalność/kierunek liczby osób niestanowiących studenckiej grupy ćwiczeniowej- studia na 
kierunku/specjalności nie zostaną uruchomione.  
5. Postępowanie rekrutacyjne składa się z internetowej rejestracji kandydata, postępowania 
kwalifikacyjnego, decyzji o przyjęciu na studia oraz złożenia deklaracji podjęcia studiów 
(podpisania umowy określającej warunki odpłatności za studia niestacjonarne - dotyczy 
studentów studiów niestacjonarnych). 
 

§ 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, 
wymienionego w § 1; 

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

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; 

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). 

                                                 
* Pod warunkiem uzyskania uprawnień do prowadzenia kierunku na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego 
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§ 3. 

 
1. Rektor w terminie do dnia 31 maja 2009 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) 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 lub 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; 

2) zaświadczenie lekarskie o przydatności kandydata na studia na wybranej specjalności, 
wydane przez lekarza medycyny pracy (lekarza uprawnionego do wystawiania stosownych 
zaświadczeń); 

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

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

5) dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne; 
6) formularz deklaracji podjęcia studiów, zawierający m. in. dane osobowe kandydata (druk 

do pobrania ze strony internetowej Uczelni oraz w Biurze Rekrutacji PWSZ) podpisany 
przez kandydata. 

2. Ponadto kandydaci, których to dotyczy, składają oryginał lub kopię posiadającą moc prawną 
zaświadczenia potwierdzającego: 



 4

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 olimpiad; 
4. Kandydaci studiów podyplomowych przedkładają dyplom ukończenia studiów wyższych 

w oryginale lub w kopii posiadającej moc prawna. 
5. Matura dwujęzyczna. 

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. 

6. Matura międzynarodowa  
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. Suma wartości liczbowych wszystkich punktów 
z egzaminów zostanie podzielona przez ich liczbę. Uzyskany wynik stanowi średnia 
punktowa z egzaminów na świadectwie maturalnym. 

 
Tabela punktów procentowych matury międzynarodowej: 

 
Świadectwo maturalne  

 
Średnia sumy ocen z matury międzynarodowej 

skala 7-stopniowa 
 Liczba punktów 

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

 
7. Kandydaci studiów podyplomowych przedkładają dyplom ukończenia studiów wyższych 

w oryginale lub w kopii posiadającej moc prawna zgodnie z zasadami określonymi w części 
pkt 1 do 6. 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; 
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b) podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne dla kandydatów nie posiadających 
przygotowania pedagogicznego, kandydaci muszą wykazać się wykształceniem wyższym 
zgodnym lub zbliżonym z przedmiotami nauczania w szkole. 

 
§ 5. 

 
1. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów 

wyższych obejmuje: 
1) Internetową rejestrację kandydatów na studia (IRK). 

 IRK jest uproszczeniem sposobu składania dokumentów przez kandydata na studia. 
W trakcie IRK kandydat składa się jedynie podstawowe dokumenty określone przez PWSZ. 
Pełne ich zestawy są wymagane później od osób przyjętych na studia. 
Kandydaci rejestrują się tylko i wyłącznie poprzez stronę http://irk.pwsz.raciborz.edu.pl 
z dowolnego komputera z dostępem do Internetu. Zgłoszenia i rejestracji można również 
dokonać na terenie PWSZ w Punkcie Rejestracji Kandydatów, Racibórz ul. Słowackiego 
55, budynek A.  
Cudzoziemcy, osoby z międzynarodową maturą oraz laureaci lub finaliści olimpiady 
przedmiotowej, po zarejestrowaniu się w IRK zgłaszają się do Biura Rekrutacyjnego i 
składają stosowne dokumenty.  
Zgłoszenie w IRK, to wypełnienie w kwestionariuszu danych osobowych oraz wybór 
kierunku studiów oraz specjalności. 
Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Państwową Wyższą 
Szkołę Zawodową w Raciborzu, zakłada osobiste konto rejestracyjne podając podczas 
rejestracji adres e-mail i hasło, po aktywacji konta kandydatowi nadawany jest unikalny 
identyfikator za pomocą, którego może logować się do systemu IRK. Za pomocą tego 
konta można dokonać rejestracji na wszystkie wybrane przez siebie kierunki niezależnie. 
Na to konto kandydat otrzymuje również informacje na temat wyników postępowania 
kwalifikacyjnego. Podczas generowania wydruku dowodu wpłaty unikalny identyfikator jest 
umieszczany w polu „Tytułem”. Dokonanie wpłaty bez tego numeru, skutkuje nie 
zarejestrowaniem tej wpłaty w systemie IRK, a w dalszym procesie rekrutacyjnym skutkuje 
nie przeniesieniem kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 
Terminy związane z rekrutacją publikuje Rektor PWSZ w Raciborzu, w formie 
harmonogramu osobnym komunikatem. 
Do terminu podanego w harmonogramie kandydat ma szansę zmieniać i uzupełniać 
informacje w formularzu rejestracyjnym (np. oceny z matury).  
Pełna rejestracja następuje, gdy kandydat w całości wypełnił formularz (dane osobowe, 
wybrany kierunek, wszystkie oceny), dokonał wpłaty opłaty rekrutacyjnej. 
2) ocenę stanu zdrowia potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim pod kątem podjęcia 

studiów na wybranym przez kandydata kierunku (specjalności), 
3) 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 § 4 i niniejszym paragrafie, 

4) 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 
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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. 

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, 
odmiennej procedury niż ta opisana w ust.1-2. niniejszych zasad. 

3. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która: 
1) zarejestrowała się za pomocą IRK, 
2) złożyła zgodnie z harmonogramem wymagane dokumenty określone w § 4. 

4. Na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (EA) oraz wychowanie 
fizyczne (WF) postępowanie kwalifikacyjne wymaga przeprowadzenia sprawdzianu 
badającego predyspozycje do studiowania. Jeżeli kandydat zgłosił się na kierunek, na 
którym przewidziany jest sprawdzian predyspozycji (WF, EA), to ma obowiązek zgłosić się 
na ten test w wyznaczonym terminie. Aby zostać dopuszczonym do testu należy mieć ze 
sobą dowód osobisty, zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) i dowód 
wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Dla wygody kandydatów przewidziano dwa terminy testów 
predyspozycji: przed i po ogłoszeniu wyników maturalnych. 
Brak pełnej rejestracji w wyznaczonym terminie lub nie zgłoszenie się na test predyspozycji 
(WF,EA) oznacza rezygnację z rekrutacji. 

5. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna PWSZ. 
1) Tworzy listy kandydatów - tych, którzy dokonali pełnej rejestracji, przeszli pomyślnie test 
predyspozycji (WF i EA). 
2) Weryfikuje oceny maturalne (system KReM). 
3) Tworzy listę rankingową zgodnie z punktacją dla danego kierunku. 
4) Ogłasza wyniki – zawiadamia o przyjęciu lub nie przyjęciu na studia. 

 
§ 6. 

 
Zasady i tryb przyjęć oraz zakres egzaminu wstępnego na kierunki: 
 
I. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNY CH 

 
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). 
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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. 
 

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 - - 

 
 Sprawdzian elementarnych uzdolnień plastycznych (do wyboru rysunek lub malarstwo 

martwej natury), jest protokołowany, a jego wynik punktowany. Protokół podpisują 
członkowie komisji rekrutacyjnej. 
 

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 jak i ustnych (suma 
wartości liczbowych wszystkich ocen podzielona przez ich liczbę). 
1) W przypadku „starej matury” każdą ocenę przeliczamy na punkty wg tabeli 1 
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; 
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-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 dwujęzyczną – 
według przeliczenia ustalonego w § 4 ust.1. 

 
II. Matematyka 

 
Forma studiów: Studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne ( 3-lata, 6-semestrów) 
Warunki rekrutacji dla kandydatów przedkładających „nową maturę”/„starą maturę”. 
 
1. 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. 

2. 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”. 

 
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 jak i 
ustnych (suma wartości liczbowych wszystkich ocen podzielona przez ich liczbę). 

1) W przypadku „starej matury” każdą ocenę przeliczamy na punkty wg tabeli 1 
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; 
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-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 dwujęzyczną – 
według przeliczenia ustalonego w § 4 ust.1. 

 
III. Rolnictwo* 

 
Forma studiów: Studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne ( 4-lata, 7-semestrów) 
Warunki rekrutacji dla kandydatów przedkładających „nową maturę”/„starą maturę”. 
 
1. 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. 

2. 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”. 

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 jak i 
ustnych (suma wartości liczbowych wszystkich ocen podzielona przez ich liczbę). 

1) W przypadku „starej matury” każdą ocenę przeliczamy na punkty wg tabeli 1 
2) Następnie obliczamy średnią punktową ocen maturalnych ze świadectwa dojrzałości 

(świadectwa maturalnego) wg wzoru jak niżej: 
a) dla kandydatów z „ nową maturą” 

                                                 
* Pod warunkiem uzyskania uprawnień do prowadzenia kierunku na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego. 
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-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 dwujęzyczną – 
według przeliczenia ustalonego w § 4 ust.1. 

 

IV. Automatyka i robotyka 
 
Forma studiów: Studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne ( 4-lata, 7-semestrów) Warunki 
rekrutacji dla kandydatów przedkładających „nową maturę”/„starą maturę”. 
 

1. 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 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. 

2. 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”. 
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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 jak i 
ustnych (suma wartości liczbowych wszystkich ocen podzielona przez ich liczbę). 

1) W przypadku „starej matury” każdą ocenę przeliczamy na punkty wg tabeli 1 
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 
dwujęzyczną – według przeliczenia ustalonego w § 4 ust.1. 

 
V. Filologia 
 

Forma studiów: Studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne ( 3-lata, 6-semestrów) 
Warunki rekrutacji dla kandydatów przedkładających „nową maturę”/„starą maturę”. 

 
1. Specjalność filologia angielska  

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

 
2. Specjalność filologia germańska  

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”: 
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”. 

 
3. Specjalność filologia rosyjska  

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. 
Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego to liczba punktów 
Lr jest obliczana dla języka polskiego. 

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”. 

 
4. 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”: 
Każdą ocenę z egzaminu maturalnego przelicza się na skalę procentową wg tabeli 1.  
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Każdemu kandydatowi przyporządkowuje się wynik końcowy W zaokrąglony do 
drugiego miejsca dziesiętnego po przecinku i obliczony analogicznie jak dla kandydatów 
z „nową maturą”. 

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 jak i 
ustnych (suma wartości liczbowych wszystkich ocen podzielona przez ich liczbę). 

1) W przypadku „starej matury” każdą ocenę przeliczamy na punkty wg tabeli 1 
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 dwujęzyczną – 
według przeliczenia ustalonego w § 4 ust.1. 

 
VI. Pedagogika 

 

Forma studiów: Studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne ( 3-lata, 6-semestrów) 
Warunki rekrutacji dla kandydatów przedkładających „nową maturę”/„starą maturę”. 
 

1. 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. 

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

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 jak i 
ustnych (suma wartości liczbowych wszystkich ocen podzielona przez ich liczbę). 

1) W przypadku „starej matury” każdą ocenę przeliczamy na punkty wg tabeli 1 
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 dwujęzyczną – 
według przeliczenia ustalonego w § 4 ust.1. 

 
VII. Socjologia 

 
Forma studiów: Studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne ( 3-lata, 6-semestrów) 
Warunki rekrutacji dla kandydatów przedkładających „nową maturę”/„starą maturę”. 
 
1. 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. 

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

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 jak i 
ustnych (suma wartości liczbowych wszystkich ocen podzielona przez ich liczbę). 

1) W przypadku „starej matury” każdą ocenę przeliczamy na punkty wg tabeli 1 
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 
dwujęzyczną – według przeliczenia ustalonego w § 4 ust.1. 

 
VIII. Historia 
 

Forma studiów: Studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne ( 3-lata, 6-semestrów)  
Warunki rekrutacji dla kandydatów przedkładających „nową maturę”/„starą maturę”. 
 
1. 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. 

2. Dla kandydatów ze „starą maturą”: 
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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”. 

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 jak i 
ustnych (suma wartości liczbowych wszystkich ocen podzielona przez ich liczbę). 

1) W przypadku „starej matury” każdą ocenę przeliczamy na punkty wg tabeli 1 
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 dwujęzyczną – 
według przeliczenia ustalonego w § 4 ust.1. 

 
IX. WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 
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 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 (0,8*Ls  = 0-80pkt.).  
Każdemu kandydatowi przyporządkowuje się wynik końcowy W zaokrąglony do drugiego 
miejsca dziesiętnego po przecinku i obliczony według wzoru:  
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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 jest protokołowany, a jego wynik punktowany. 
Protokół podpisują członkowie komisji rekrutacyjnej. 

 
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 jak i 
ustnych (suma wartości liczbowych wszystkich ocen podzielona przez ich liczbę). 

1) W przypadku „starej matury” każdą ocenę przeliczamy na punkty wg tabeli 1 
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 dwujęzyczną – 
według przeliczenia ustalonego w § 4 ust.1. 
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Sprawdzian predyspozycji kandydatów do studiowania na kierunku/specjalności obejmuje: 

Obowiązkowo: 
Pływanie  – 25 metrów w dowolny sposób.  
Lekka Atletyka  – bieg na 60m, rzut piłką lekarską z nad głowy, bieg na 600m (kobiety), 
bieg na 1000m (mężczyźni). Ocena końcowa jest średnią sumy punktów uzyskanych 
w w/w konkurencjach.  
Gimnastyka  – uwzględnia średnią punktową ocen uzyskanych za technikę wykonania 
niżej wymienionych ćwiczeń: 
- przewrót w przód i w tył 
- skrzynia wszerz ( 5 części) – skok kuczny z odbicia obunóż z odskoczni 
z zaznaczeniem zamachu. 
ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE – egzamin obejmuje jedną grę sportową wybraną przez 
kandydata: 
-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 r ęczna  – 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 no żna – ocena techniki wykonania podstawowych elementów: prowadzenie piłki, 
uderzenie, przyjęcie piłki i strzał na bramkę. 
Ocena końcowa jest średnią sumy punktów uzyskanych w w/w elementach.  
Do dokumentacji wskazane jest dołączenie zaświadczenia z Polskiego Związku 
Sportowego o posiadanej aktualnej klasie sportowej (kandydat nie uzyskuje za posiadaną 
klasę dodatkowych punktów). 

 
Punktacja  testu sprawności fizycznej dla: 

 
 

1. Kobiet 
 

ocena  Punkty  Pływanie  Lekka Atletyka  Gry Gimnastyka  

bieg 
50m[sek]  

bieg 
600m 
[min:sek]  

Rzut piłk ą 
lekarsk ą[m]  

piłka 
siatkowa  

piłka 
koszykowa  

piłka 
ręczna 

piłka 
nożna 

dst  2 Poprawno ść 
stylu 

2 

10,50 2,30 5,00 poprawno ść techniczna 
wykonywanych elementów  
2 pkt. 

poprawno ść 
techniczna 
wykonywanych 
elementów 
2 pkt. 

+dst  4 4 10,00 2,25 6,00 4 pkt.  4 pkt.  

db 6 6 9,50 2,20 7,00 6 pkt.  6 pkt.  

+db 8 8 9,00 2,15 8,00 8 pkt.  8 pkt.  

bdb  10 10 8,70 2,10 9,00 10 pkt.  10 pkt.  
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2. Mężczyzn 
 

ocena  Punkty  Pływanie  
[min:sek] 

Lekka Atletyka  Gry Gimnastyka  

bieg 
60m[min]  

bieg 
1000m 
[min:sek]  

Rzut pilk ą 
lekarsk ą[m]  

piłka 
siatkowa  

piłka 
koszykowa  

piłka 
ręczna 

piłka 
nożna 

dst  2 pop rawno ść 
stylu 

2 

9,50 3,35 8,00 poprawno ść techniczna 
wykonywanych elementów  
2 pkt. 

poprawno ść 
techniczna 
wykonywanych 
elementów 
2 pkt. 

+dst  4 4 9,00 3,30 9,00 4 pkt.  4 pkt.  

db 6 6 8,60 3,25 10,00 6 pkt.  6 pkt.  

+db 8 8 8,30 3,20 11,00 8 pkt.  8 pkt.  

bdb  10 10 8,00 3,15 11,50 10 pkt.  10 pkt.  

 
Uwagi ko ńcowe  (sprawdzian predyspozycji kandydatów do studiowania na kierunku 
Wychowanie fizyczne): 
1. Kandydat, aby zostać sklasyfikowany musi uczestniczyć we wszystkich sprawdzianach testu 
sprawnościowego. Nie zaliczenie jednego sprawdzianu lub dyskwalifikacja podczas jego 
wykonywania (prócz pływania) nie eliminują z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 
W takim przypadku kandydat nie otrzymuje punktów za sprawdzian, którego nie wykonał. 
2. Kontuzja odniesiona podczas egzaminu lub inna niedyspozycja nie stanowią okoliczności, 
które zmieniają tryb postępowania rekrutacyjnego.  
3. W dyscyplinach mierzonych, czas mierzony jest z dokładnością do 0,01 s. 
4. Dyskwalifikacja następuje, gdy kandydat: 
Dyscyplina - pływanie:  
 - popełnił drugi falstart, 
 - przerwał próbę lub jej nie podjął, 
 - zatrzymał się na dystansie, 
 - trzymał się lin dzielących tory, 
 - stanął lub chodził po dnie niecki basenowej, 
 - korzystał z pomocy innych osób, 
Pozostałe dyscypliny: 
 - nie podejście lub nie ukończenie zadania. 
5. Próba biegowa odbędzie się na stadionie lekkoatletycznym - obowiązuje strój sportowy, 
obuwie sportowe. 
6. Próby z gimnastyki i gier zespołowych odbędą się na sali gimnastycznej - obowiązuje strój 
sportowy, obuwie sportowe. 
7. Próba pływania odbędzie się na basenie krytym - obowiązuje strój: czepek, strój kąpielowy, 
klapki, ręcznik. 


