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I Studia pierwszego stopnia
1. Kierunek studiów: administracja
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
1) Zasady kwalifikacji
2) Kandydaci z maturą 2005-2019, kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB),
kandydaci z Maturą Europejską (EB), kandydaci ze starą maturą oraz kandydaci
z maturą zagraniczną będą przyjmowani na podstawie złożenia dokumentów
w ramach limitu miejsc. Ponadto zostanie sporządzona lista rankingowa na
podstawie wytycznych w poniższych tabelach.
a) Kandydaci z maturą 2005-2019
Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do

Język polski

Matematyka

Jeden język obcy do wyboru

wyboru z: historia,

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

z:j. angielski, j. francuski,

wiedza o

albo

Albo

j. niemiecki, j. hiszpański,

społeczeństwie,

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

j. włoski, j. rosyjski,

geografia,

j. portugalski, j. szwedzki,

P. rozszerzony x 1

j. słowacki
P. podstawowy x 0,6
Albo
P. rozszerzony x 1

b) Kandydaci ze starą maturą
Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do

Język polski

Matematyka

Jeden język obcy do wyboru

wyboru z: historia,

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

j. angielski, j. francuski,

wiedza o

albo

Albo

j. niemiecki, j. hiszpański,

społeczeństwie,

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

j. włoski, j. rosyjski

geografia,

P. podstawowy x 0,6
Albo

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot

Język polski

Matematyka

Język obcy nowożytny

wymagany

albo

P. niższy (SL) x 0,6

P. niższy (SL) x 0,6

Jeden przedmiot do
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język A*,

albo

Albo

wyboru z: historia,

albo

P. wyższy (HL) x 1

P. wyższy (HL) x 1

polityka, geografia,

literature

zarządzanie,

and

performance*

ekonomia,

P. niższy (SL) x 0,6

P. wyższy (HL) x 1

Albo
P. wyższy (HL) x 1

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot

Język polski

Matematyka

Język obcy nowożytny

wymagany

albo język L1*

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

Jeden przedmiot do

P. podstawowy x 0,6

Albo

Albo

wyboru z: historia,

Albo

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

geografia,

P. rozszerzony x 1

ekonomia,
P. rozszerzony x 1

e) Kandydaci z maturą zagraniczną
Przedmiot punktowany
Język polski albo język
oryginalny matury*

Przedmiot
punktowany
Matematyka

Przedmiot punktowany
Język obcy nowożytny

Przedmiot
wymagany
Jeden przedmiot do
wyboru z: historia,
wiedza

o

społeczeństwie,
geografia,
zarządzanie,
ekonomia,

2. Kierunek studiów: administracja
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata

1) Zasady kwalifikacji
a) Kandydaci z maturą 2005-2019
b) Kandydaci z maturą 2005-2019, kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB),
kandydaci z Maturą Europejską (EB), kandydaci ze starą maturą oraz
kandydaci z maturą zagraniczną będą przyjmowani na podstawie złożenia
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dokumentów w ramach limitu miejsc. Ponadto zostanie sporządzona lista
rankingowa na podstawie wytycznych w poniższych tabelach.
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja
z egzaminu maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata
przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. W przypadku kandydatów
zdających egzamin na poziomie podstawowym albo rozszerzonym bierze się
pod uwagę liczbę uzyskanych punktów. W przypadku kandydatów zdających
maturę na poziomie podstawowym i rozszerzonym bierze się pod uwagę sumę
punktów uzyskanych na egzaminie pomnożoną przez 0,5. Punktacja
z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. Za każdy
z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wynik
końcowy

to

suma

wyników

z

przedmiotów

branych

pod

uwagę

w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
c) Kandydaci ze starą maturą
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki
maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie z podanymi
niżej zasadami. Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest ocena z
egzaminu dojrzałości z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata
przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. Kandydaci, którzy posiadają
zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, wydane przez OKE, mogą
wskazać wynik/wyniki z zaświadczenia.
Oceny z egzaminu dojrzałości przeliczane są następująco:
Matura po 1991 roku

Matura do 1991 roku

ocena 6 = 100 %

ocena 5 = 100 %

ocena 5 = 90 %

ocena 4 = 85 %

ocena 4 = 75 %

ocena 3 = 40 %

ocena 3 = 50 %
Punktacja ze świadectwa dojrzałości ustalana jest według zasady 1% = 1
punkt. Za każdy z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100
punktów.
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
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d) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie
z podanymi niżej zasadami.
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu
maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów
zdawanych podczas egzaminu.
W przypadku kandydatów legitymujących się maturą IB nie bierze się pod
uwagę poziomu, na jakim kandydat zdawał egzamin maturalny.
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty
procentowe w następujący sposób:
7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%
Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.
Za każdy z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
e) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie
z podanymi niżej zasadami.
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu
maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów
zdawanych podczas egzaminu.
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W przypadku kandydatów legitymujących się maturą EB nie bierze się pod
uwagę poziomu, na jakim kandydat zdawał egzamin maturalny.
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty
procentowe w następujący sposób:
9,00 –10,00 = 100%
8,00 –8,95 = 90%
7,00 –7,95 = 75%
6,00 –6,95 = 60%
5,00 –5,95 = 45%
4,00 –4,95 = 30%
Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.
Za każdy z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
f) Kandydaci z maturą zagraniczną
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne. Podstawą do
umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu maturalnego z
dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych
podczas

egzaminu.Za

każdy

z dwóch

przedmiotów

można

uzyskać

maksymalnie 100 punktów.
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3. Kierunek studiów: europeistyka
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
1) Zasady kwalifikacji
2) Kandydaci z maturą 2005-2019, kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB),
kandydaci z Maturą Europejską (EB), kandydaci ze starą maturą oraz kandydaci
z maturą zagraniczną będą przyjmowani na podstawie złożenia dokumentów
w ramach limitu miejsc. Ponadto zostanie sporządzona lista rankingowa na podstawie
wytycznych w poniższych tabelach.
a) Kandydaci z maturą 2005-2019
Przedmiot

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do

punktowany

Matematyka

Jeden język obcy do wyboru

wyboru z: historia,

Język polski

P. podstawowy x 0,6

z:j. angielski, j. francuski,

wiedza o

P. podstawowy x 0,6

Albo

j. niemiecki, j. hiszpański,

społeczeństwie,

albo

P. rozszerzony x 1

j. włoski, j. rosyjski,

geografia,

j. portugalski, j. szwedzki,

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

j. słowacki
P. podstawowy x 0,6
Albo
P. rozszerzony x 1

b) Kandydaci ze starą maturą
Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do

Język polski

Matematyka

Jeden język obcy do wyboru

wyboru z: historia,

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

j. angielski, j. francuski,

wiedza o

albo

Albo

j. niemiecki, j. hiszpański,

społeczeństwie,

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

j. włoski, j. rosyjski

geografia,

P. podstawowy x 0,6

P. rozszerzony x 1

Albo
P. rozszerzony x 1

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Przedmiot

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany

punktowany

Matematyka

Język obcy nowożytny

Jeden

Język polski

P. niższy (SL) x 0,6

P. niższy (SL) x 0,6

wyboru

albo

albo

Albo

polityka,

język A*,

P. wyższy (HL) x 1

P. wyższy (HL) x 1

zarządzanie, ekonomia,

przedmiot
z:

do

historia,
geografia,
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P. wyższy (HL) x 1

albo
literature

and

performance*
P. niższy (SL) x 0,6
Albo
P. wyższy (HL) x 1

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot

Przedmiot wymagany

Język polski

Matematyka

punktowany

Jeden

albo język L1*

P. podstawowy x 0,6

Język

P. podstawowy x 0,6

Albo

nowożytny

geografia, ekonomia,

Albo

P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0,6

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

obcy

przedmiot

wyboru

z:

historia,

Albo
P. rozszerzony x 1

e) Kandydaci z maturą zagraniczną
Przedmiot punktowany

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Język polski albo język

punktowany

punktowany

wymagany

oryginalny matury*

Matematyka

Język obcy nowożytny

Jeden
do

przedmiot
wyboru

do

z:

historia, wiedza o
społeczeństwie,
geografia,
zarządzanie,
ekonomia,

4. Kierunek studiów: europeistyka
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata
1) Zasady kwalifikacji
a) Kandydaci z maturą 2005-2019, kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB),
kandydaci z Maturą Europejską (EB), kandydaci ze starą maturą oraz
kandydaci z maturą zagraniczną będą przyjmowani na podstawie złożenia
dokumentów w ramach limitu miejsc. Ponadto zostanie sporządzona lista
rankingowa na podstawie wytycznych w poniższych tabelach.
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Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja
z egzaminu maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata
przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. W przypadku kandydatów
zdających egzamin na poziomie podstawowym albo rozszerzonym bierze się
pod uwagę liczbę uzyskanych punktów. W przypadku kandydatów zdających
maturę na poziomie podstawowym i rozszerzonym bierze się pod uwagę sumę
punktów uzyskanych na egzaminie pomnożoną przez 0,5. Punktacja
z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. Za każdy
z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wynik
końcowy

to

suma

wyników

z

przedmiotów

branych

pod

uwagę

w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
b) Kandydaci ze starą maturą
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki
maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie z podanymi
niżej zasadami. Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest ocena z
egzaminu dojrzałości z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata
przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. Kandydaci, którzy posiadają
zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, wydane przez OKE, mogą
wskazać wynik/wyniki z zaświadczenia.
Oceny z egzaminu dojrzałości przeliczane są następująco:
Matura po 1991 roku

Matura do 1991 roku

ocena 6 = 100 %

ocena 5 = 100 %

ocena 5 = 90 %

ocena 4 = 85 %

ocena 4 = 75 %

ocena 3 = 40 %

ocena 3 = 50 %
Punktacja ze świadectwa dojrzałości ustalana jest według zasady 1% = 1
punkt. Za każdy z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100
punktów.
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
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Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie
z podanymi niżej zasadami.
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu
maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów
zdawanych podczas egzaminu.
W przypadku kandydatów legitymujących się maturą IB nie bierze się pod
uwagę poziomu, na jakim kandydat zdawał egzamin maturalny.
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty
procentowe w następujący sposób:
8 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%
Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.
Za każdy z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie
z podanymi niżej zasadami.
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu
maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów
zdawanych podczas egzaminu.
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W przypadku kandydatów legitymujących się maturą EB nie bierze się pod
uwagę poziomu, na jakim kandydat zdawał egzamin maturalny.
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty
procentowe w następujący sposób:
9,00 –10,00 = 100%
8,00 –8,95 = 90%
7,00 –7,95 = 75%
6,00 –6,95 = 60%
5,00 –5,95 = 45%
4,00 –4,95 = 30%
Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.
Za każdy z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
e) Kandydaci z maturą zagraniczną
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne. Podstawą do
umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu maturalnego
z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych
podczas

egzaminu.Za

każdy

z dwóch

przedmiotów

można

uzyskać

maksymalnie 100 punktów.
5. Kierunek studiów: psychologia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
1) Zasady kwalifikacji
2) Kandydaci z maturą 2005-2019, kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB),
kandydaci z Maturą Europejską (EB), kandydaci ze starą maturą oraz kandydaci
z maturą zagraniczną będą przyjmowani na podstawie złożenia dokumentów
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w ramach limitu miejsc. Ponadto zostanie sporządzona lista rankingowa na podstawie
wytycznych w poniższych tabelach.
a) Kandydaci z maturą 2005-2019
Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do

Język polski

Matematyka

Jeden język obcy do

wyboru z: historia,

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

wyboru z:j. angielski, j.

wiedza o

albo

Albo

francuski, j. niemiecki,

społeczeństwie,

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

j. hiszpański, j. włoski, j.

geografia,

rosyjski, j. portugalski,

P. rozszerzony x 1

j. szwedzki, j. słowacki
P. podstawowy x 0,6
Albo
P. rozszerzony x 1

b) Kandydaci ze starą maturą
Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do

Język polski

Matematyka

Jeden język obcy do

wyboru z: historia,

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

wyboru

wiedza o

albo

Albo

j. angielski, j. francuski,

społeczeństwie,

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

j. niemiecki, j.

geografia,

hiszpański, j. włoski, j.

P. rozszerzony x 1

rosyjski
P. podstawowy x 0,6
Albo
P. rozszerzony x 1

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Przedmiot

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany

punktowany

Matematyka

Język

Jeden przedmiot do wyboru

Język polski

P. niższy (SL) x 0,6

nowożytny

z:

albo

albo

P. niższy (SL) x 0,6

geografia,

język A*,

P. wyższy (HL) x 1

Albo

psychologia, ekonomia,

P. wyższy (HL) x 1

P. wyższy (HL) x 1

albo
literature

obcy

historia,

polityka,
zarządzanie,

and

performance*
P. niższy (SL) x 0,6
Albo
P. wyższy (HL) x 1

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot

Przedmiot wymagany
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Język polski

Matematyka

punktowany

Jeden

albo język L1*

P. podstawowy x 0,6

Język obcy

wyboru

P. podstawowy x 0,6

Albo

nowożytny

geografia, ekonomia,

Albo

P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0,6

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

przedmiot
z:

do

historia,

Albo
P. rozszerzony x 1

e) Kandydaci z maturą zagraniczną
Przedmiot punktowany

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot wymagany

Język polski albo język

punktowany

punktowany

Jeden

oryginalny matury*

Matematyka

Język obcy nowożytny

wyboru z: historia, wiedza
o

przedmiot

do

społeczeństwie,

psychologia,

geografia,

zarządzanie, ekonomia,

6. Kierunek studiów: psychologia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata
1) Zasady kwalifikacji
a) Kandydaci z maturą 2005-2019
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie
z podanymi niżej zasadami.
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja
z egzaminu maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata
przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. W przypadku kandydatów
zdających egzamin na poziomie podstawowym albo rozszerzonym bierze się
pod uwagę liczbę uzyskanych punktów. W przypadku kandydatów zdających
maturę na poziomie podstawowym i rozszerzonym bierze się pod uwagę sumę
punktów uzyskanych na egzaminie pomnożoną przez 0,5. Punktacja
z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. Za każdy
z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wynik
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końcowy

to

suma

wyników

z

przedmiotów

branych

pod

uwagę

w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
b) Kandydaci ze starą maturą
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki
maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie z podanymi
niżej zasadami. Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest ocena z
egzaminu dojrzałości z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata
przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. Kandydaci, którzy posiadają
zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, wydane przez OKE, mogą
wskazać wynik/wyniki z zaświadczenia.
Oceny z egzaminu dojrzałości przeliczane są następująco:
Matura po 1991 roku

Matura do 1991 roku

ocena 6 = 100 %

ocena 5 = 100 %

ocena 5 = 90 %

ocena 4 = 85 %

ocena 4 = 75 %

ocena 3 = 40 %

ocena 3 = 50 %
Punktacja ze świadectwa dojrzałości ustalana jest według zasady 1% = 1
punkt. Za każdy z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100
punktów.
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie z
podanymi niżej zasadami.
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu
maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów
zdawanych podczas egzaminu.
W przypadku kandydatów legitymujących się maturą IB nie bierze się pod
uwagę poziomu, na jakim kandydat zdawał egzamin maturalny.
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Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty
procentowe w następujący sposób:
9 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%
Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.
Za każdy z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie
z podanymi niżej zasadami.
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu
maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów
zdawanych podczas egzaminu.
W przypadku kandydatów legitymujących się maturą EB nie bierze się pod
uwagę poziomu, na jakim kandydat zdawał egzamin maturalny.
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty
procentowe w następujący sposób:
9,00 –10,00 = 100%
8,00 –8,95 = 90%
7,00 –7,95 = 75%
6,00 –6,95 = 60%
5,00 –5,95 = 45%
4,00 –4,95 = 30%
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Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.
Za każdy z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
e) Kandydaci z maturą zagraniczną
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne. Podstawą do
umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu maturalnego z
dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych
podczas

egzaminu.Za

każdy

z dwóch

przedmiotów

można

uzyskać

maksymalnie 100 punktów.
7. Kierunek studiów: logistyka
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3,5 roku
1) Zasady kwalifikacji
Kandydaci z maturą 2005-2019, kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB),
kandydaci z Maturą Europejską (EB), kandydaci ze starą maturą oraz kandydaci
z maturą zagraniczną będą przyjmowani na podstawie złożenia dokumentów
w ramach limitu miejsc. Ponadto zostanie sporządzona lista rankingowa na podstawie
wytycznych w poniższych tabelach.
a) Kandydaci z maturą 2005-2019
Przedmiot

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do

punktowany

Matematyka

Jeden język obcy do

wyboru z: historia, wiedza

Język polski

P. podstawowy x 0,6

wyboru z:j. angielski, j.

o społeczeństwie,

P. podstawowy x 0,6

Albo

francuski, j. niemiecki,

informatyka, fizyka,

albo

P. rozszerzony x 1

j. hiszpański, j. włoski, j.

geografia,

rosyjski, j. portugalski,

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

j. szwedzki, j. słowacki
P. podstawowy x 0,6
Albo
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P. rozszerzony x 1

b) Kandydaci ze starą maturą
Przedmiot punktowany

Przedmiot

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do

Język polski

punktowany

Jeden język obcy do

wyboru z: historia, wiedza

P. podstawowy x 0,6

Matematyka

wyboru

o społeczeństwie,

albo

P. podstawowy x 0,6

j. angielski, j. francuski,

geografia, fizyka

P. rozszerzony x 1

Albo

j. niemiecki, j.

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

hiszpański, j. włoski, j.
rosyjski
P. podstawowy x 0,6
Albo
P. rozszerzony x 1

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Przedmiot

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany

punktowany

Matematyka

Język obcy nowożytny

Jeden

Język polski

P. niższy (SL) x 0,6

P. niższy (SL) x 0,6

wyboru

albo

albo

Albo

polityka,

język A*,

P. wyższy (HL) x 1

P. wyższy (HL) x 1

zarządzanie, ekonomia,

z:

do

historia,
geografia,

P. wyższy (HL) x 1

albo
literature

przedmiot

and

performance*
P. niższy (SL) x 0,6
Albo
P. wyższy (HL) x 1

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Przedmiot punktowany

Przedmiot

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany

Język polski

punktowany

Język obcy nowożytny

Jeden

albo język L1*

Matematyka

P. podstawowy x 0,6

wyboru

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

Albo

geografia,

Albo

Albo

P. rozszerzony x 1

fizyka

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

przedmiot
z:

do

historia,
ekonomia,

P. rozszerzony x 1

e) Kandydaci z maturą zagraniczną
Przedmiot punktowany

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot wymagany

Język polski albo język

punktowany

punktowany

Jeden przedmiot do wyboru

oryginalny matury*

Matematyka

Język obcy

z: historia, wiedza o

nowożytny

społeczeństwie, fizyka,
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geografia, zarządzanie,
ekonomia,

8. Kierunek studiów: logistyka
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 3,5 roku
1) Zasady kwalifikacji
a) Kandydaci z maturą 2005-2019
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie
z podanymi niżej zasadami.
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja
z egzaminu maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata
przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. W przypadku kandydatów
zdających egzamin na poziomie podstawowym albo rozszerzonym bierze się
pod uwagę liczbę uzyskanych punktów. W przypadku kandydatów zdających
maturę na poziomie podstawowym i rozszerzonym bierze się pod uwagę sumę
punktów uzyskanych na egzaminie pomnożoną przez 0,5. Punktacja
z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. Za każdy
z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wynik
końcowy

to

suma

wyników

z

przedmiotów

branych

pod

uwagę

w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
b) Kandydaci ze starą maturą
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki
maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie z podanymi
niżej zasadami. Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest ocena z
egzaminu dojrzałości z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata
przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. Kandydaci, którzy posiadają
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zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, wydane przez OKE, mogą
wskazać wynik/wyniki z zaświadczenia.
Oceny z egzaminu dojrzałości przeliczane są następująco:
Matura po 1991 roku

Matura do 1991 roku

ocena 6 = 100 %

ocena 5 = 100 %

ocena 5 = 90 %

ocena 4 = 85 %

ocena 4 = 75 %

ocena 3 = 40 %

ocena 3 = 50 %
Punktacja ze świadectwa dojrzałości ustalana jest według zasady 1% = 1
punkt. Za każdy z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100
punktów.
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie z
podanymi niżej zasadami.
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu
maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów
zdawanych podczas egzaminu.
W przypadku kandydatów legitymujących się maturą IB nie bierze się pod
uwagę poziomu, na jakim kandydat zdawał egzamin maturalny.
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty
procentowe w następujący sposób:
10 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%
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Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.
Za każdy z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie
z podanymi niżej zasadami.
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu
maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów
zdawanych podczas egzaminu.
W przypadku kandydatów legitymujących się maturą EB nie bierze się pod
uwagę poziomu, na jakim kandydat zdawał egzamin maturalny.
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty
procentowe w następujący sposób:
9,00 –10,00 = 100%
8,00 –8,95 = 90%
7,00 –7,95 = 75%
6,00 –6,95 = 60%
5,00 –5,95 = 45%
4,00 –4,95 = 30%
Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.
Za każdy z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
e) Kandydaci z maturą zagraniczną
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne. Podstawą do
umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu maturalnego
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z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych
podczas

egzaminu.Za

każdy

z dwóch

przedmiotów

można

uzyskać

maksymalnie 100 punktów.
9. Kierunek studiów: inżynieria środowiska
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3,5 roku

1) Zasady kwalifikacji
2) Kandydaci z maturą 2005-2019, kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB),
kandydaci z Maturą Europejską (EB), kandydaci ze starą maturą oraz kandydaci
z maturą zagraniczną będą przyjmowani na podstawie złożenia dokumentów
w ramach limitu miejsc. Ponadto zostanie sporządzona lista rankingowa na
podstawie wytycznych w poniższych tabelach.
a) Kandydaci z maturą 2005-2019
Przedmiot

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do

punktowany

Matematyka

Jeden język obcy do

wyboru z:

Język polski

P. podstawowy x 0,6

wyboru z:j. angielski,

chemia, fizyka i

P. podstawowy x 0,6

Albo

j. francuski, j. niemiecki,

astronomia/ fizyka,

albo

P. rozszerzony x 1

j. hiszpański, j. włoski,

matematyka, informatyka

j. rosyjski, j. portugalski,

P. podstawowy x 0,6

j. szwedzki, j. słowacki

albo

P. podstawowy x 0,6

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

albo
P. rozszerzony x 1

b) Kandydaci ze starą maturą
Przedmiot punktowany

Przedmiot

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do

Język polski

punktowany

Jeden język obcy do

wyboru z:

P. podstawowy x 0,6

Matematyka

wyboru

chemia, fizyka,

albo

P. podstawowy x 0,6

j. angielski, j. francuski,

matematyka, informatyka

P. rozszerzony x 1

albo

j. niemiecki, j.

P. podstawowy x 0,6

P. rozszerzony x 1

hiszpański, j. włoski, j.

Albo

rosyjski

P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0,6
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albo
P. rozszerzony x 1

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Przedmiot

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany

punktowany

Matematyka

Język obcy nowożytny

Jeden

Język polski

P. niższy (SL) x 0,6

P. niższy (SL) x 0,6

wyboru z:

albo

albo

albo

chemia,

język A*,

P. wyższy (HL) x 1

P. wyższy (HL) x 1

matematyka, informatyka

przedmiot

do

fizyka,

albo

P. niższy (SL) x 0,6

literature and

albo

performance*

P. wyższy (HL) x 1

P. niższy (SL) x 0,6
Albo
P. wyższy (HL) x 1

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Przedmiot punktowany

Przedmiot

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany

Język polski

punktowany

Język obcy nowożytny

Jeden przedmiot do

albo język L1*

Matematyka

P. podstawowy x 0,6

wyboru z:

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

Albo

chemia, fizyka,

Albo

Albo

P. rozszerzony x 1

matematyka, informatyka

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0,6

e) Kandydaci z maturą zagraniczną
Przedmiot punktowany

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot wymagany

Język polski albo język

punktowany

punktowany

Jeden przedmiot do wyboru

oryginalny matury*

Matematyka

Język obcy

z: chemia, fizyka,

nowożytny

astronomia, matematyka,
informatyka

10. Kierunek studiów: inżynieria środowiska
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 3,5 roku
1) Zasady kwalifikacji
a) Kandydaci z maturą 2005-2019
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
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wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie
z podanymi niżej zasadami.
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja
z egzaminu maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata
przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. W przypadku kandydatów
zdających egzamin na poziomie podstawowym albo rozszerzonym bierze się
pod uwagę liczbę uzyskanych punktów. W przypadku kandydatów zdających
maturę na poziomie podstawowym i rozszerzonym bierze się pod uwagę sumę
punktów uzyskanych na egzaminie pomnożoną przez 0,5. Punktacja
z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. Za każdy
z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wynik
końcowy

to

suma

wyników

z

przedmiotów

branych

pod

uwagę

w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
b) Kandydaci ze starą maturą
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki
maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie z podanymi
niżej zasadami. Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest ocena z
egzaminu dojrzałości z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata
przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. Kandydaci, którzy posiadają
zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, wydane przez OKE, mogą
wskazać wynik/wyniki z zaświadczenia.
Oceny z egzaminu dojrzałości przeliczane są następująco:
Matura po 1991 roku

Matura do 1991 roku

ocena 6 = 100 %

ocena 5 = 100 %

ocena 5 = 90 %

ocena 4 = 85 %

ocena 4 = 75 %

ocena 3 = 40 %

ocena 3 = 50 %
Punktacja ze świadectwa dojrzałości ustalana jest według zasady 1% = 1
punkt. Za każdy z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100
punktów.
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Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie
z podanymi niżej zasadami.
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu
maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów
zdawanych podczas egzaminu.
W przypadku kandydatów legitymujących się maturą IB nie bierze się pod
uwagę poziomu, na jakim kandydat zdawał egzamin maturalny.
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty
procentowe w następujący sposób:
11 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%
Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.
Za każdy z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie
z podanymi niżej zasadami.
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Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu
maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów
zdawanych podczas egzaminu.
W przypadku kandydatów legitymujących się maturą EB nie bierze się pod
uwagę poziomu, na jakim kandydat zdawał egzamin maturalny.
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty
procentowe w następujący sposób:
9,00 –10,00 = 100%
8,00 –8,95 = 90%
7,00 –7,95 = 75%
6,00 –6,95 = 60%
5,00 –5,95 = 45%
4,00 –4,95 = 30%
Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.
Za każdy z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
e) Kandydaci z maturą zagraniczną
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne. Podstawą do
umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu maturalnego
z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych
podczas

egzaminu.Za

każdy

z dwóch

przedmiotów

można

uzyskać

maksymalnie 100 punktów.
11. Kierunek studiów: geodezja i kartografia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3,5 roku
1) Zasady kwalifikacji
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2) Kandydaci z maturą 2005-2019, kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB),
kandydaci z Maturą Europejską (EB), kandydaci ze starą maturą oraz kandydaci
z maturą zagraniczną będą przyjmowani na podstawie złożenia dokumentów
w ramach limitu miejsc. Ponadto zostanie sporządzona lista rankingowa na
podstawie wytycznych w poniższych tabelach.
a) Kandydaci z maturą 2005-2019
Przedmiot

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do

punktowany

Matematyka

Jeden język obcy do

wyboru z:

Język polski

P. podstawowy x 0,6

wyboru z:j. angielski,

chemia, fizyka i

P. podstawowy x 0,6

Albo

j. francuski, j. niemiecki,

astronomia/ fizyka,

albo

P. rozszerzony x 1

j. hiszpański, j. włoski,

matematyka, informatyka

j. rosyjski, j. portugalski,

P. podstawowy x 0,6

j. szwedzki, j. słowacki

albo

P. podstawowy x 0,6

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

albo
P. rozszerzony x 1

b) Kandydaci ze starą maturą
Przedmiot punktowany

Przedmiot

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do

Język polski

punktowany

Jeden język obcy do

wyboru z:

P. podstawowy x 0,6

Matematyka

wyboru

chemia, fizyka,

albo

P. podstawowy x 0,6

j. angielski, j. francuski,

matematyka, informatyka

P. rozszerzony x 1

albo

j. niemiecki, j.

P. podstawowy x 0,6

P. rozszerzony x 1

hiszpański, j. włoski, j.

Albo

rosyjski

P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Przedmiot

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany

punktowany

Matematyka

Język obcy nowożytny

Jeden

Język polski

P. niższy (SL) x 0,6

P. niższy (SL) x 0,6

wyboru z:

albo

albo

albo

chemia,

język A*,

P. wyższy (HL) x 1

P. wyższy (HL) x 1

matematyka, informatyka

przedmiot

do

fizyka,

albo

P. niższy (SL) x 0,6

literature and

albo

performance*

P. wyższy (HL) x 1

P. niższy (SL) x 0,6
Albo
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P. wyższy (HL) x 1

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Przedmiot punktowany

Przedmiot

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany

Język polski

punktowany

Język obcy nowożytny

Jeden przedmiot do

albo język L1*

Matematyka

P. podstawowy x 0,6

wyboru z:

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

Albo

chemia, fizyka,

Albo

Albo

P. rozszerzony x 1

matematyka, informatyka

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0,6

e) Kandydaci z maturą zagraniczną
Przedmiot punktowany

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot wymagany

Język polski albo język

punktowany

punktowany

Jeden przedmiot do wyboru

oryginalny matury*

Matematyka

Język obcy

z: chemia, fizyka,

nowożytny

astronomia, matematyka,
informatyka

12. Kierunek studiów: geodezja i kartografia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 3,5 roku
1) Zasady kwalifikacji
a) Kandydaci z maturą 2005-2019
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie
z podanymi niżej zasadami.
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja
z egzaminu maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata
przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. W przypadku kandydatów
zdających egzamin na poziomie podstawowym albo rozszerzonym bierze się
pod uwagę liczbę uzyskanych punktów. W przypadku kandydatów zdających
maturę na poziomie podstawowym i rozszerzonym bierze się pod uwagę sumę
punktów uzyskanych na egzaminie pomnożoną przez 0,5. Punktacja
z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. Za każdy
z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wynik
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końcowy

to

suma

wyników

z

przedmiotów

branych

pod

uwagę

w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
b) Kandydaci ze starą maturą
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki
maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie z podanymi
niżej zasadami. Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest ocena z
egzaminu dojrzałości z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata
przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. Kandydaci, którzy posiadają
zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, wydane przez OKE, mogą
wskazać wynik/wyniki z zaświadczenia.
Oceny z egzaminu dojrzałości przeliczane są następująco:
Matura po 1991 roku

Matura do 1991 roku

ocena 6 = 100 %

ocena 5 = 100 %

ocena 5 = 90 %

ocena 4 = 85 %

ocena 4 = 75 %

ocena 3 = 40 %

ocena 3 = 50 %
Punktacja ze świadectwa dojrzałości ustalana jest według zasady 1% = 1
punkt. Za każdy z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100
punktów.
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie
z podanymi niżej zasadami.
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu
maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów
zdawanych podczas egzaminu.
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W przypadku kandydatów legitymujących się maturą IB nie bierze się pod
uwagę poziomu, na jakim kandydat zdawał egzamin maturalny.
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty
procentowe w następujący sposób:
12 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%
Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.
Za każdy z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie
z podanymi niżej zasadami.
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu
maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów
zdawanych podczas egzaminu.
W przypadku kandydatów legitymujących się maturą EB nie bierze się pod
uwagę poziomu, na jakim kandydat zdawał egzamin maturalny.
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty
procentowe w następujący sposób:
9,00 –10,00 = 100%
8,00 –8,95 = 90%
7,00 –7,95 = 75%
6,00 –6,95 = 60%
5,00 –5,95 = 45%
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4,00 –4,95 = 30%
Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.
Za każdy z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
e) Kandydaci z maturą zagraniczną
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne. Podstawą do
umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu maturalnego
z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych
podczas

egzaminu.Za

każdy

z dwóch

przedmiotów

można

uzyskać

maksymalnie 100 punktów.
13. Kierunek studiów: ratownictwo medyczne
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
1) Zasady kwalifikacji
2) Kandydaci z maturą 2005-2019, kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB),
kandydaci z Maturą Europejską (EB), kandydaci ze starą maturą oraz kandydaci
z maturą zagraniczną będą przyjmowani na podstawie złożenia dokumentów
w ramach limitu miejsc. Ponadto zostanie sporządzona lista rankingowa na
podstawie wytycznych w poniższych tabelach.
a) Kandydaci z maturą 2005-2019
Przedmiot

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do

punktowany

Matematyka

Jeden język obcy do

wyboru z:

Język polski

P. podstawowy x 0,6

wyboru z:j. angielski,

chemia, fizyka, biologia

P. podstawowy x 0,6

Albo

j. francuski, j. niemiecki,

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

j. hiszpański, j. włoski,

albo

j. rosyjski, j. portugalski,

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

j. szwedzki, j. słowacki
P. podstawowy x 0,6
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albo
P. rozszerzony x 1

b) Kandydaci ze starą maturą
Przedmiot punktowany

Przedmiot

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do

Język polski

punktowany

Jeden język obcy do

wyboru z:

P. podstawowy x 0,6

Matematyka

wyboru

chemia, fizyka, biologia

albo

P. podstawowy x 0,6

j. angielski, j. francuski,

P. podstawowy x 0,6

P. rozszerzony x 1

albo

j. niemiecki, j.

Albo

P. rozszerzony x 1

hiszpański, j. włoski, j.

P. rozszerzony x 1

rosyjski
P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Przedmiot

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany

punktowany

Matematyka

Język obcy nowożytny

Jeden

Język polski

P. niższy (SL) x 0,6

P. niższy (SL) x 0,6

wyboru z:

albo

albo

albo

chemia, fizyka, biologia

język A*,

P. wyższy (HL) x 1

P. wyższy (HL) x 1

P. niższy (SL) x 0,6

przedmiot

albo

albo

literature and

P. wyższy (HL) x 1

do

performance*
P. niższy (SL) x 0,6
Albo
P. wyższy (HL) x 1

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Przedmiot punktowany

Przedmiot

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany

Język polski

punktowany

Język obcy nowożytny

Jeden przedmiot do

albo język L1*

Matematyka

P. podstawowy x 0,6

wyboru z:

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

Albo

chemia, fizyka, biologia

Albo

Albo

P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0,6

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

e) Kandydaci z maturą zagraniczną
Przedmiot punktowany

Przedmiot

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany

Język polski albo język

punktowany

Język obcy nowożytny

Jeden przedmiot do

oryginalny matury*

Matematyka

wyboru z: chemia, fizyka,
biologia,
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14. Kierunek studiów: ratownictwo medyczne
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata
1) Zasady kwalifikacji
a) Kandydaci z maturą 2005-2019
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie
z podanymi niżej zasadami.
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja
z egzaminu maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata
przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. W przypadku kandydatów
zdających egzamin na poziomie podstawowym albo rozszerzonym bierze się
pod uwagę liczbę uzyskanych punktów. W przypadku kandydatów zdających
maturę na poziomie podstawowym i rozszerzonym bierze się pod uwagę sumę
punktów uzyskanych na egzaminie pomnożoną przez 0,5. Punktacja
z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. Za każdy
z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wynik
końcowy

to

suma

wyników

z

przedmiotów

branych

pod

uwagę

w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
b) Kandydaci ze starą maturą
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki
maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie z podanymi
niżej zasadami. Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest ocena z
egzaminu dojrzałości z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata
przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. Kandydaci, którzy posiadają
zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, wydane przez OKE, mogą
wskazać wynik/wyniki z zaświadczenia.
Oceny z egzaminu dojrzałości przeliczane są następująco:
Matura po 1991 roku

Matura do 1991 roku
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ocena 6 = 100 %

ocena 5 = 100 %

ocena 5 = 90 %

ocena 4 = 85 %

ocena 4 = 75 %

ocena 3 = 40 %

ocena 3 = 50 %
Punktacja ze świadectwa dojrzałości ustalana jest według zasady 1% = 1
punkt. Za każdy z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100
punktów.
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie
z podanymi niżej zasadami.
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu
maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów
zdawanych podczas egzaminu.
W przypadku kandydatów legitymujących się maturą IB nie bierze się pod
uwagę poziomu, na jakim kandydat zdawał egzamin maturalny.
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty
procentowe w następujący sposób:
13 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%
Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.
Za każdy z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie
z podanymi niżej zasadami.
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu
maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów
zdawanych podczas egzaminu.
W przypadku kandydatów legitymujących się maturą EB nie bierze się pod
uwagę poziomu, na jakim kandydat zdawał egzamin maturalny.
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty
procentowe w następujący sposób:
9,00 –10,00 = 100%
8,00 –8,95 = 90%
7,00 –7,95 = 75%
6,00 –6,95 = 60%
5,00 –5,95 = 45%
4,00 –4,95 = 30%
Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.
Za każdy z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
e) Kandydaci z maturą zagraniczną
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne. Podstawą do
umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu maturalnego
z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych
podczas

egzaminu.Za

każdy

z dwóch

przedmiotów

można

uzyskać

maksymalnie 100 punktów.
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15. Kierunek studiów: pielęgniarstwo
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
1) Zasady kwalifikacji
Kandydaci z maturą 2005-2019, kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB),
kandydaci z Maturą Europejską (EB), kandydaci ze starą maturą oraz kandydaci
z maturą zagraniczną będą przyjmowani na podstawie złożenia dokumentów.
Ponadto zostanie sporządzona lista rankingowa na podstawie wytycznych
w poniższych tabelach.
Kandydaci z maturą 2005-2019
Przedmiot

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do

punktowany

Matematyka

Jeden język obcy do

wyboru z:

Język polski

P. podstawowy x 0,6

wyboru z:j. angielski,

chemia, fizyka, biologia

P. podstawowy x 0,6

Albo

j. francuski, j. niemiecki,

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

j. hiszpański, j. włoski,

albo

j. rosyjski, j. portugalski,

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

j. szwedzki, j. słowacki
P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

a) Kandydaci ze starą maturą
Przedmiot punktowany

Przedmiot

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do

Język polski

punktowany

Jeden język obcy do

wyboru z:

P. podstawowy x 0,6

Matematyka

wyboru

chemia, fizyka, biologia

albo

P. podstawowy x 0,6

j. angielski, j. francuski,

P. podstawowy x 0,6

P. rozszerzony x 1

albo

j. niemiecki, j.

Albo

P. rozszerzony x 1

hiszpański, j. włoski, j.

P. rozszerzony x 1

rosyjski
P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

b) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Przedmiot

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany

punktowany

Matematyka

Język obcy nowożytny

Jeden

przedmiot
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do

Język polski

P. niższy (SL) x 0,6

P. niższy (SL) x 0,6

wyboru z:

albo

albo

albo

chemia, fizyka, biologia

język A*,

P. wyższy (HL) x 1

P. wyższy (HL) x 1

P. niższy (SL) x 0,6

albo

albo

literature and

P. wyższy (HL) x 1

performance*
P. niższy (SL) x 0,6
Albo
P. wyższy (HL) x 1

c) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Przedmiot punktowany

Przedmiot

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany

Język polski

punktowany

Język obcy nowożytny

Jeden przedmiot do

albo język L1*

Matematyka

P. podstawowy x 0,6

wyboru z:

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

Albo

chemia, fizyka, biologia

Albo

Albo

P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0,6

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

d) Kandydaci z maturą zagraniczną
Przedmiot punktowany

Przedmiot

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany

Język polski albo język

punktowany

Język obcy nowożytny

Jeden przedmiot do

oryginalny matury*

Matematyka

wyboru z: chemia, fizyka,
biologia,

16. Kierunek studiów: inżynieria przetwórstwa rolno-spożywczego
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 3,5 roku
2) Zasady kwalifikacji
a) Kandydaci z maturą 2005-2019
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie
z podanymi niżej zasadami.
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja
z egzaminu maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata
przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. W przypadku kandydatów
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zdających egzamin na poziomie podstawowym albo rozszerzonym bierze się
pod uwagę liczbę uzyskanych punktów. W przypadku kandydatów zdających
maturę na poziomie podstawowym i rozszerzonym bierze się pod uwagę sumę
punktów uzyskanych na egzaminie pomnożoną przez 0,5. Punktacja
z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. Za każdy
z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wynik
końcowy

to

suma

wyników

z

przedmiotów

branych

pod

uwagę

w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
b) Kandydaci ze starą maturą
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki
maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie z podanymi
niżej zasadami. Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest ocena z
egzaminu dojrzałości z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata
przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. Kandydaci, którzy posiadają
zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, wydane przez OKE, mogą
wskazać wynik/wyniki z zaświadczenia.
Oceny z egzaminu dojrzałości przeliczane są następująco:
Matura po 1991 roku

Matura do 1991 roku

ocena 6 = 100 %

ocena 5 = 100 %

ocena 5 = 90 %

ocena 4 = 85 %

ocena 4 = 75 %

ocena 3 = 40 %

ocena 3 = 50 %
Punktacja ze świadectwa dojrzałości ustalana jest według zasady 1% = 1
punkt. Za każdy z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100
punktów.
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
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wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie
z podanymi niżej zasadami.
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu
maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów
zdawanych podczas egzaminu.
W przypadku kandydatów legitymujących się maturą IB nie bierze się pod
uwagę poziomu, na jakim kandydat zdawał egzamin maturalny.
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty
procentowe w następujący sposób:
14 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%
Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.
Za każdy z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie
z podanymi niżej zasadami.
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu
maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów
zdawanych podczas egzaminu.
W przypadku kandydatów legitymujących się maturą EB nie bierze się pod
uwagę poziomu, na jakim kandydat zdawał egzamin maturalny.
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Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty
procentowe w następujący sposób:
9,00 –10,00 = 100%
8,00 –8,95 = 90%
7,00 –7,95 = 75%
6,00 –6,95 = 60%
5,00 –5,95 = 45%
4,00 –4,95 = 30%
Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.
Za każdy z dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.
e) Kandydaci z maturą zagraniczną
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc,
wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne. Podstawą do
umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu maturalnego
z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych
podczas

egzaminu.Za

każdy

z dwóch

przedmiotów

można

uzyskać

maksymalnie 100 punktów.

II Studia pierwszego
1.

Kierunek studiów: europeistyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 2 lata
1) Zasady kwalifikacji
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce
Na studia na podstawie złożonych dokumentów przyjmowane będą w ramach
limitu miejsc osoby, które posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub
równoważny, uzyskany na dowolnym kierunku. Gdy liczba kandydatów
przekroczy limit miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne.
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Jeśli o przyjęcie będą się ubiegały osoby posiadające dyplomy określające
ostateczny wynik studiów w skali trzystopniowej oraz osoby posiadające dyplomy
określające ostateczny wynik studiów w skali pięciostopniowej, to limit miejsc
zostanie podzielony w proporcji do procentowego udziału obu grup kandydatów i
dla każdej grupy oddzielnie zostanie sporządzona lista rankingowa. Punktacja
dyplomów w skali trzystopniowej:
dostateczny - 30%
dobry - 85%
bardzo dobry - 100%
Punktacja dyplomów w skali pięciostopniowej:
dopuszczający - 30%
dostateczny - 50%
dobry - 75%
bardzo dobry - 90%
celujący - 100%
Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym
Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja będzie
premiowane w postępowaniu kwalifikacyjnym + 10 % punktów uzyskanych za
ostateczny wynik studiów na dyplomie.
Dodatkowe kryterium kwalifikacji
Jeśli na listach, sporządzonych zgodnie z powyższym opisem, kandydaci
z jednakowym rezultatem będą umieszczeni na pozycjach niższych od
obowiązującego limitu miejsc (lub na pozycji równej limitowi) oraz na pozycjach
wyższych od obowiązującego limitu, to kandydaci ci zostaną uszeregowani
w porządku malejącym według wartości średniej ze studiów pierwszego stopnia
i będą przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym
w Polsce.

Jeśli

liczba

kandydatów

przekroczy

limit

miejsc,

zostanie

przeprowadzane postępowanie kwalifikacyjne. Postanowienia o punktacji
dyplomów będą stosowane odpowiednio.
Kandydaci

niebędący

sprawdzającej

obywatelami

znajomość

języka

polskimi

polskiego

przystępują
w

stopniu

do

rozmowy

umożliwiającym

studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości
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języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości
Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu
przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia
znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie niezbędnych
dokumentów do Działu Rekrutacji niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

2.

Kierunek studiów: pielęgniarstwo
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 2 lata

1) Zasady kwalifikacji
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce
Na studia na podstawie złożonych dokumentów przyjmowane będą w ramach limitu
miejsc osoby, które posiadają tytuł licencjata na kierunku pielęgniarstwo. Jeśli o
przyjęcie będą się ubiegały osoby posiadające dyplomy określające ostateczny wynik
studiów w skali trzystopniowej oraz osoby posiadające dyplomy określające
ostateczny wynik studiów w skali pięciostopniowej, to limit miejsc zostanie
podzielony w proporcji do procentowego udziału obu grup kandydatów i dla każdej
grupy oddzielnie zostanie sporządzona lista rankingowa. Punktacja dyplomów w skali
trzystopniowej:
dostateczny - 30%
dobry - 85%
bardzo dobry - 100%
Punktacja dyplomów w skali pięciostopniowej:
dopuszczający - 30%
dostateczny - 50%
dobry - 75%
bardzo dobry - 90%
celujący - 100%
Dodatkowe kryterium kwalifikacji
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Jeśli na listach, sporządzonych zgodnie z powyższym opisem, kandydaci
z jednakowym rezultatem będą umieszczeni na pozycjach niższych od
obowiązującego limitu miejsc (lub na pozycji równej limitowi) oraz na pozycjach
wyższych od obowiązującego limitu, to kandydaci ci zostaną uszeregowani
w porządku malejącym według wartości średniej ze studiów pierwszego stopnia
i będą przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.
c) Kandydaci z dyplomem zagranicznym
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym
w Polsce. Postanowienia o punktacji dyplomów będą stosowane odpowiednio.
Kandydaci

niebędący

sprawdzającej

obywatelami

znajomość

języka

polskimi

polskiego

przystępują
w

stopniu

do

rozmowy

umożliwiającym

studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości
języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości
Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu
przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia
znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie niezbędnych
dokumentów do Działu Rekrutacji niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

3.

Kierunek studiów: geodezja i kartografia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 1,5 roku
1) Zasady kwalifikacji
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce
Na studia na podstawie złożonych dokumentów przyjmowane będą w ramach limitu
miejsc osoby, które posiadają tytuł licencjata na kierunku geodezja i kartografia. Jeśli
o przyjęcie będą się ubiegały osoby posiadające dyplomy określające ostateczny
wynik studiów w skali trzystopniowej oraz osoby posiadające dyplomy określające
ostateczny wynik studiów w skali pięciostopniowej, to limit miejsc zostanie
podzielony w proporcji do procentowego udziału obu grup kandydatów i dla każdej
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grupy oddzielnie zostanie sporządzona lista rankingowa. Punktacja dyplomów w skali
trzystopniowej:
dostateczny - 30%
dobry - 85%
bardzo dobry - 100%
Punktacja dyplomów w skali pięciostopniowej:
dopuszczający - 30%
dostateczny - 50%
dobry - 75%
bardzo dobry - 90%
celujący - 100%
Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym
Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku geodezja i kartografia będzie
premiowane w postępowaniu kwalifikacyjnym + 10 % punktów uzyskanych za
ostateczny wynik studiów na dyplomie.
Dodatkowe kryterium kwalifikacji
Jeśli na listach, sporządzonych zgodnie z powyższym opisem, kandydaci
z jednakowym

rezultatem

będą

umieszczeni

na

pozycjach

niższych

od

obowiązującego limitu miejsc (lub na pozycji równej limitowi) oraz na pozycjach
wyższych od obowiązującego limitu, to kandydaci ci zostaną uszeregowani
w porządku malejącym według wartości średniej ze studiów pierwszego stopnia i będą
przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Jeśli liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, zostanie przeprowadzane
postępowanie kwalifikacyjne. Postanowienia o punktacji dyplomów będą stosowane
odpowiednio.
Kandydaci niebędący obywatelami polskimi przystępują do rozmowy sprawdzającej
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy
zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez
Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo
zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci
proszeni są o załączenie niezbędnych dokumentów do Działu Rekrutacji niezwłocznie
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po dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie wystarczającej znajomości języka polskiego
jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
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