Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 45/2012
Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r.

tekst jednolity załącznika do uchwały Nr 61/2011
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana WyszyĔskiego w Warszawie
z dnia 26 maja 2011 roku
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA
DZIAŁ I
WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
§1
1. UwzglĊdniane w postĊpowaniu kwalifikacyjnym oceny ze Ğwiadectwa dojrzałoĞci uzyskanego w
wyniku egzaminu dojrzałoĞci (tzw. „starej matury”) oraz oceny koĔcoworoczne przeliczane są na
punkty zgodnie z tabelą:
Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczająca (2)

30

----------

----------

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

70

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

----------

-----------

2. Wyniki procentowe, uzyskane podczas egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”) z
poszczególnych przedmiotów maturalnych, przeliczane są na punkty w nastĊpujący sposób:
1% = 1 pkt
3. Wynik koĔcowy postĊpowania kwalifikacyjnego kandydata podawany jest w skali punktowej 0 100. Punkty są obliczane z dokładnoĞcią do 3 miejsca po przecinku.
4. W przypadku kandydatów posiadających Ğwiadectwo dojrzałoĞci uzyskane w wyniku egzaminu
dojrzałoĞci (tzw. starej matury), ocena koĔcoworoczna jest oceną ze Ğwiadectwa ukoĔczenia szkoły.
5. W przypadku absolwentów klas (szkół) dwujĊzycznych wynik egzaminu maturalnego z jĊzyka
obcego nowoĪytnego zdanego na poziomie dwujĊzycznym, o ile kandydat zdawał jĊzyk obcy
nowoĪytny na poziomie dwujĊzycznym, przelicza siĊ na wynik z jĊzyka obcego nowoĪytnego na
poziomie rozszerzonym według wzoru:
Pr = Pd * 1,25
gdzie:

Pr - wynik z poziomu rozszerzonego
Pd - wynik z poziomu dwujĊzycznego
z zastrzeĪeniem, Īe maksymalny wynik z poziomu rozszerzonego nie moĪe przekroczyü 100
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punktów. W przypadku , gdy wynik przekracza 100 punktów, przyjmuje siĊ maksymalną moĪliwą
liczbĊ punktów, tj. 100.
6. MaturzyĞci, którzy zdawali MaturĊ MiĊdzynarodową i uzyskają na dyplomie IB przynajmniej 37
punktów, zostaną zwolnieni z całoĞci postĊpowania kwalifikacyjnego na dowolny kierunek UKSW,
otrzymując tym samym maksymalną punktacjĊ. PrzyjĊcie kandydatów z dyplomem IB, którzy
osiągną wynik mniejszy niĪ 37 punktów, nastĊpuje w oparciu o kryteria przyjĊü osób z „nową
maturą” oraz zgodnie z poniĪszą tabelą, w której przyjmuje siĊ, Īe poziom niĪszy - standard level,
zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach Matury MiĊdzynarodowej
odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom
wyĪszy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu:
poziom
SL/HL
7
6
5
4
3
2
1

Poziom
podstawowy = SL (% pkt)
100
86
72
58
44
30
0

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

7. PrzyjĊcie kandydatów z dyplomem EB, nastĊpuje w oparciu o kryteria przyjĊü osób z „nową
maturą” oraz zgodnie z tabelą:
Egzamin EB
9,00 - 10,00
8,00 - 8, 95
7,00 - 7,95
6,00 - 6,95
5,00 - 5,95
4,00 - 4,95

Egzamin maturalny („nowa matura”)
100%
90%
75%
60%
45%
30%

8. Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB, albo EB nie mają moĪliwoĞci zdawaü na
maturze, ze wzglĊdu na program matury realizowany w danej szkole, ustala siĊ odpowiedniki w
tabeli poniĪej:
Przedmiot na maturze
polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

jĊzyk polski
wiedza o społeczeĔstwie

* jĊzyk A1 (z grupy 1)
* business i management
* ekonomia
* historia
* filozofia
* psychologia
* antropologia
* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* jĊzyk L1
* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki
historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia
* sztuka
* muzyka
* historia
* sztuka
* muzyka
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§2
1. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą - zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy –
podlegają postĊpowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali
tzw. „nową maturĊ”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym, pozwalają na przeliczenie na
punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów,
który jest wystarczający dla kandydata, zdającego w Polsce egzamin maturalny, do ubiegania siĊ o
przyjĊcie na okreĞlony kierunek studiów. Przeliczenie punktacji nastĊpuje według tabeli:
Skala ocen
4 stopniowa
25
50
75
100

5 stopniowa
20
40
60
80
100

6 stopniowa
16
32
49
66
83
100

7 stopniowa
14
28
42
57
71
85
100

2. JeĪeli wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym przedstawione są w formie niepozwalającej na
przeliczenie na punkty według zasad okreĞlonych w ust. 1, komisja rekrutacyjna organizuje
rozmowĊ kompetencyjną. Zakres powyĪszej rozmowy okreĞlają jednostki rekrutujące. Komisja
egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzjĊ o zakwalifikowaniu kandydata na
studia na danym wydziale.
3. Zasady kwalifikacji cudzoziemców na studia okreĞla rozporządzenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa WyĪszego z dnia 12 paĨdziernika 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez
cudzoziemców studiów i szkoleĔ oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach
rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406).
4. Cudzoziemcy, którzy zamierzają podjąü studia prowadzone w jĊzyku polskim, a nie posiadają
certyfikatu znajomoĞci jĊzyka polskiego wydanego przez PaĔstwową KomisjĊ PoĞwiadczania
ZnajomoĞci JĊzyka Polskiego jako Obcego, bądĨ nie ukoĔczyli rocznego kursu przygotowawczego
do podjĊcia nauki w jĊzyku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właĞciwego do
spraw szkolnictwa wyĪszego przystĊpują do egzaminu z jĊzyka polskiego, przeprowadzanego
centralnie przez Wydział Nauk Humanistycznych, z zastrzeĪeniem ust. 5. Egzamin jest złoĪony z
czĊĞci ustnej, która ma na celu zbadanie umiejĊtnoĞci posługiwania siĊ przez kandydata jĊzykiem
mówionym, oraz czĊĞci pisemnej, która ma na celu zbadanie umiejĊtnoĞci posługiwania siĊ przez
kandydata jĊzykiem pisanym, w celu uzyskania potwierdzenia, Īe jego przygotowanie oraz stopieĔ
znajomoĞci jĊzyka polskiego pozwalają na podjĊcie studiów w jĊzyku polskim. Termin egzaminu
okreĞla harmonogram rekrutacji. Wyniki egzaminu są przekazywane do Biura Rekrutacji.
5. Cudzoziemcy, którzy zamierzają podjąü studia prowadzone w jĊzyku polskim, a nie posiadają
certyfikatu znajomoĞci jĊzyka polskiego wydanego przez PaĔstwową KomisjĊ PoĞwiadczania
ZnajomoĞci JĊzyka Polskiego jako Obcego, bądĨ nie ukoĔczyli rocznego kursu przygotowawczego
do podjĊcia nauki w jĊzyku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właĞciwego do
spraw szkolnictwa wyĪszego, a ubiegają siĊ o przyjĊcie na studia niestacjonarne, mogą przystąpiü
do egzaminu z jĊzyka polskiego w jednostce rekrutującej. W takim przypadku, egzamin
przeprowadzany jest przez komisjĊ egzaminacyjną w składzie co najmniej 3 osób wybranych
spoĞród członków komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej prowadzącej studia na kierunku, o
przyjĊcie, na który dany kandydat siĊ ubiega. Termin egzaminu ustala komisja rekrutacyjna w
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uzgodnieniu z kandydatem. Wynik egzaminu komisja egzaminacyjna przekazuje do Biura
Rekrutacji.
§3
W rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów
magisterskich, wynik koĔcowy postĊpowania kwalifikacyjnego, zwany dalej równieĪ „wynikiem
rekrutacyjnym”, oblicza siĊ jako sumĊ iloczynów odpowiednich ocen (wyraĪonych w punktach) i
przypisanych im przeliczników.
§4
Ustala siĊ nastĊpujące przedmioty brane pod uwagĊ w postĊpowaniu kwalifikacyjnym na studia
stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na poszczególnych wydziałach:

1) WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ĝRODOWISKU:
Biologia
studia I stopnia
InĪynieria ĝrodowiska
studia I stopnia
a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących siĊ Ğwiadectwem dojrzałoĞci uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

jĊzyk polski - czĊĞü pisemna

podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony

jĊzyk obcy nowoĪytny - czĊĞü pisemna
przedmiot do wyboru*

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

* uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spoĞród zestawu: biologia,
matematyka, informatyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia.
Wynik postĊpowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z jĊzyka
polskiego (czĊĞü pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z jĊzyka
obcego nowoĪytnego (czĊĞü pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z
przedmiotu do wyboru (czĊĞü pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z jĊzyka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z jĊzyka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
JeĞli kandydat na Ğwiadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno
na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postĊpowaniu kwalifikacyjnym uwzglĊdniany
jest wynik z poziomu, który po przemnoĪeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyĪszą wartoĞü.
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b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących siĊ Ğwiadectwem dojrzałoĞci uzyskanym
w wyniku egzaminu dojrzałoĞci (tzw. „starej matury”):
Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

jĊzyk polski

czĊĞü pisemna

p1 = 0,20

jĊzyk obcy nowoĪytny

czĊĞü ustna
czĊĞü ustna
albo ocena koĔcoworoczna**

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

przedmiot do wyboru*

czĊĞü pisemna
albo ocena koĔcoworoczna**

* uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spoĞród zestawu: biologia,
matematyka, informatyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia.
** ocena koĔcoworoczna uwzglĊdniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
Wynik postĊpowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4
gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka polskiego (w czĊĞci pisemnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka polskiego (w czĊĞci ustnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka obcego nowoĪytnego (w czĊĞci ustnej), bądĨ
punktów za ocenĊ koĔcoworoczną jeĞli kandydat nie zdawał jĊzyka obcego nowoĪytnego (w czĊĞci
ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w czĊĞci
pisemnej), okreĞlonego jako przedmiot do wyboru, bądĨ punktów za ocenĊ koĔcoworoczną z tego
przedmiotu, jeĞli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1
ust. 1,
p1 – przelicznik dla czĊĞci pisemnej z jĊzyka polskiego,
p2 – przelicznik dla czĊĞci ustnej z jĊzyka polskiego,
p3 – przelicznik dla czĊĞci ustnej z jĊzyka obcego nowoĪytnego, bądĨ opcjonalnie dla oceny
koĔcoworocznej,
p4 – przelicznik dla czĊĞci pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, okreĞlonego jako
przedmiot do wyboru, bądĨ opcjonalnie dla oceny koĔcoworocznej z tego przedmiotu.
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2) WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEĝCIJAēSKIEJ:
Filozofia
studia I stopnia
Psychologia
jednolite studia magisterskie
Ochrona ĝrodowiska
studia I stopnia
a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących siĊ Ğwiadectwem dojrzałoĞci uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

jĊzyk polski - czĊĞü pisemna

podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony

jĊzyk obcy nowoĪytny - czĊĞü pisemna
przedmiot do wyboru*

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

* dla kierunku Filozofia uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata
spoĞród zestawu: filozofia, WOS, geografia, biologia, matematyka, fizyka z astronomią,
historia, jĊzyk łaciĔski i kultura antyczna, chemia.
* dla kierunku Psychologia uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata
spoĞród zestawu: biologia, matematyka, fizyka z astronomią, historia, chemia, geografia,
filozofia.
* dla kierunku Ochrona Ğrodowiska uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez
kandydata spoĞród zestawu: biologia, filozofia, matematyka, fizyka z astronomią, historia,
WOS, geografia, chemia.
Wynik postĊpowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z jĊzyka
polskiego (czĊĞü pisemna),
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z jĊzyka
obcego nowoĪytnego (czĊĞü pisemna),
W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z
przedmiotu do wyboru (czĊĞü pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z jĊzyka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z jĊzyka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
JeĞli kandydat na Ğwiadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno
na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postĊpowaniu kwalifikacyjnym uwzglĊdniany
jest wynik z poziomu, który po przemnoĪeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyĪszą wartoĞü.
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b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących siĊ Ğwiadectwem dojrzałoĞci uzyskanym
w wyniku egzaminu dojrzałoĞci (tzw. „starej matury”):
Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

jĊzyk polski

czĊĞü pisemna

p1 = 0,20

jĊzyk obcy nowoĪytny

czĊĞü ustna
czĊĞü ustna
albo ocena koĔcoworoczna**

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

przedmiot do wyboru*

czĊĞü pisemna
albo ocena koĔcoworoczna**

* dla kierunków Filozofia i Ochrona ĝrodowiska uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów
wskazany przez kandydata spoĞród zestawu: biologia, matematyka, fizyka, historia, WOS,
geografia, chemia.
* dla kierunku Psychologia uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata
spoĞród zestawu: biologia, matematyka, fizyka, historia, chemia, geografia.
** ocena koĔcoworoczna uwzglĊdniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
Wynik postĊpowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka polskiego (w czĊĞci pisemnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka polskiego (w czĊĞci ustnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka obcego nowoĪytnego (w czĊĞci ustnej), bądĨ
punktów za ocenĊ koĔcoworoczną jeĞli kandydat nie zdawał jĊzyka obcego nowoĪytnego (w czĊĞci
ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w czĊĞci
pisemnej), okreĞlonego jako przedmiot do wyboru, bądĨ punktów za ocenĊ koĔcoworoczną z tego
przedmiotu jeĞli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1
ust. 1,
p1 – przelicznik dla czĊĞci pisemnej z jĊzyka polskiego,
p2 – przelicznik dla czĊĞci ustnej z jĊzyka polskiego,
p3 – przelicznik dla czĊĞci ustnej z jĊzyka obcego nowoĪytnego, bądĨ opcjonalnie dla oceny
koĔcoworocznej,
p4 – przelicznik dla czĊĞci pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, okreĞlonego jako
przedmiot do wyboru, bądĨ opcjonalnie dla oceny koĔcoworocznej z tego przedmiotu.
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3) WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK
ĝCISŁYCH:
Matematyka
studia I stopnia
Informatyka i Ekonometria
studia I stopnia
Informatyka
studia I stopnia
Nauki ĝcisłe
studia I stopnia
Fizyka
studia I stopnia
Chemia
studia I stopnia
a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących siĊ Ğwiadectwem dojrzałoĞci uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

jĊzyk obcy nowoĪytny - czĊĞü pisemna

podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony

-> dla matury z 2010 roku i z lat kolejnych:

matematyka (czĊĞü pisemna)
-> dla matur 2005-09:
przedmiot do wyboru * (czĊĞü pisemna)

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

* uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spoĞród zestawu::
matematyka, informatyka, fizyka z astronomią, chemia.
Wynik postĊpowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2
gdzie:
W1 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z jĊzyka
obcego (czĊĞü pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z
matematyki (dla matury z 2010 roku i z lat kolejnych) (czĊĞü pisemna), lub przedmiotu do wyboru
(dla matur 2005-09) (czĊĞü pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z jĊzyka obcego,
p2 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
JeĞli kandydat na Ğwiadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno
na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postĊpowaniu kwalifikacyjnym uwzglĊdniany
jest wynik z poziomu, który po przemnoĪeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyĪszą wartoĞü.
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b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących siĊ Ğwiadectwem dojrzałoĞci uzyskanym
w wyniku egzaminu dojrzałoĞci (tzw. „starej matury”):
Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

jĊzyk polski

czĊĞü pisemna

p1 = 0,20

jĊzyk obcy nowoĪytny

czĊĞü ustna
czĊĞü ustna
albo ocena koĔcoworoczna**

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

przedmiot do wyboru*

czĊĞü pisemna
albo ocena koĔcoworoczna**

* uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spoĞród zestawu:
matematyka, informatyka, fizyka, chemia.
** ocena koĔcoworoczna uwzglĊdniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
Wynik postĊpowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4
gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka polskiego (w czĊĞci pisemnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka polskiego (w czĊĞci ustnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka obcego nowoĪytnego (w czĊĞci ustnej), bądĨ
punktów za ocenĊ koĔcoworoczną jeĞli kandydat nie zdawał jĊzyka obcego nowoĪytnego (w czĊĞci
ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w czĊĞci
pisemnej), okreĞlonego jako przedmiot do wyboru, bądĨ punktów za ocenĊ koĔcoworoczną z tego
przedmiotu, jeĞli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1
ust. 1,
p1 – przelicznik dla czĊĞci pisemnej z jĊzyka polskiego,
p2 – przelicznik dla czĊĞci ustnej z jĊzyka polskiego,
p3 – przelicznik dla czĊĞci ustnej z jĊzyka obcego nowoĪytnego, bądĨ opcjonalnie dla oceny
koĔcoworocznej,
p4 – przelicznik dla czĊĞci pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, okreĞlonego jako
przedmiot do wyboru, bądĨ opcjonalnie dla oceny koĔcoworocznej z tego przedmiotu.

4) WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH:
Politologia
studia I stopnia
Europeistyka
studia I stopnia
Socjologia
studia I stopnia
Praca socjalna
studia I stopnia
Historia (w tym specjalnoĞci: Historia Cywilizacji ĝródziemnomorskiej, Muzykologia KoĞcielna)
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studia I stopnia
Archeologia
studia I stopnia
Historia Sztuki
studia I stopnia
Muzeologia
studia I stopnia
Ochrona dóbr kultury i Ğrodowiska
studia I stopnia
a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących siĊ Ğwiadectwem dojrzałoĞci uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Dla kierunków Politologia, Europeistyka:
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

jĊzyk polski lub matematyka - czĊĞü pisemna

podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony

jĊzyk obcy nowoĪytny - czĊĞü pisemna
przedmiot do wyboru*

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

* dla kierunków Politologia, Europeistyka uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany
przez kandydata spoĞród zestawu: historia, WOS, geografia.
Dla kierunków Socjologia, Historia (w tym specjalnoĞci: Historia Cywilizacji ĝródziemnomorskiej,
Muzykologia KoĞcielna), Historia Sztuki, Archeologia, Praca socjalna, Ochrona dóbr kultury i
Ğrodowiska, Muzeologia:
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

jĊzyk polski - czĊĞü pisemna

podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony

jĊzyk obcy nowoĪytny - czĊĞü pisemna
przedmiot do wyboru*

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

* dla kierunków Socjologia, Historia (w tym specjalnoĞci: Historia Cywilizacji ĝródziemnomorskiej),
Historia Sztuki, Archeologia, Praca socjalna uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany
przez kandydata spoĞród zestawu: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, jĊzyk łaciĔski i
kultura antyczna, geografia.
* dla kierunków Ochrona dóbr kultury i Ğrodowiska, Muzeologia uwzglĊdniany jest jeden z
przedmiotów wskazany przez kandydata spoĞród zestawu: historia, WOS, historia sztuki,
matematyka, jĊzyk łaciĔski i kultura antyczna, geografia, biologia.
Wynik postĊpowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3
gdzie:
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W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z jĊzyka
polskiego (czĊĞü pisemna),
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z jĊzyka
obcego nowoĪytnego (czĊĞü pisemna),
W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z
przedmiotu do wyboru (czĊĞü pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z jĊzyka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z jĊzyka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
JeĞli kandydat na Ğwiadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno
na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postĊpowaniu kwalifikacyjnym uwzglĊdniany
jest wynik z poziomu, który po przemnoĪeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyĪszą wartoĞü.

Dla specjalnoĞci Muzykologia KoĞcielna:
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

jĊzyk polski - czĊĞü pisemna

podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony

jĊzyk obcy nowoĪytny - czĊĞü pisemna
egzamin predyspozycyjny*
historia muzyki** – czĊĞü pisemna

podstawowy
albo rozszerzony

p1 = 0,20
p1 = 0,30
p2 = 0,15
p2 = 0,20
p3 = 0,40
p4 = 0,05
p4 = 0,1

* Jest to egzamin teoretyczny w formie rozmowy kwalifikacyjnej oraz praktyczny w formie
przesłuchania gry na fortepianie lub organach (o wyborze instrumentu decyduje kandydat).
** Zdawanie przez kandydata na egzaminie maturalnym historii muzyki nie jest warunkiem
koniecznym do przeliczenia koĔcowego wyniku rekrutacyjnego.
Wynik postĊpowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3+ p4W4
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z jĊzyka
polskiego (czĊĞü pisemna),
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z jĊzyka
obcego nowoĪytnego (czĊĞü pisemna),
W3 – punktacja otrzymana z egzaminu predyspozycyjnego,
W4 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z historii
muzyki (czĊĞü pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z jĊzyka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z jĊzyka obcego,
p3 – przelicznik dla egzaminy predyspozycyjnego,
p4 – przelicznik dla poziomu z historii muzyki.
JeĞli kandydat na Ğwiadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno
na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postĊpowaniu kwalifikacyjnym uwzglĊdniany
jest wynik z poziomu, który po przemnoĪeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyĪszą wartoĞü.
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b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących siĊ Ğwiadectwem dojrzałoĞci uzyskanym
w wyniku egzaminu dojrzałoĞci (tzw. „starej matury”):
Dla wszystkich kierunków i specjalnoĞci:
Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

jĊzyk polski

czĊĞü pisemna

p1 = 0,20

jĊzyk obcy nowoĪytny

czĊĞü ustna
czĊĞü ustna
albo ocena koĔcoworoczna**

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

przedmiot do wyboru*

czĊĞü pisemna
albo ocena koĔcoworoczna**

egzamin predyspozycyjny *

* uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spoĞród zestawu: historia,
WOS,
matematyka.
* dla Muzykologii KoĞcielnej zamiast przedmiotu do wyboru obowiązuje egzamin
predyspozycyjny. Jest to egzamin teoretyczny w formie rozmowy kwalifikacyjnej oraz
praktyczny w formie przesłuchania gry na fortepianie lub organach (o wyborze instrumentu
decyduje kandydat).
** ocena koĔcoworoczna uwzglĊdniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
Wynik postĊpowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4
gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka polskiego (w czĊĞci pisemnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka polskiego (w czĊĞci ustnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka obcego nowoĪytnego (w czĊĞci ustnej), bądĨ
punktów za ocenĊ koĔcoworoczną jeĞli kandydat nie zdawał jĊzyka obcego nowoĪytnego (w czĊĞci
ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w czĊĞci
pisemnej), okreĞlonego jako przedmiot do wyboru, bądĨ punktów za ocenĊ koĔcoworoczną z tego
przedmiotu jeĞli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1
ust. 1, lub punktacja otrzymana z egzaminu predyspozycyjnego w przypadku muzykologii
koĞcielnej,
p1 – przelicznik dla czĊĞci pisemnej z jĊzyka polskiego,
p2 – przelicznik dla czĊĞci ustnej z jĊzyka polskiego,
p3 – przelicznik dla czĊĞci ustnej z jĊzyka obcego nowoĪytnego, bądĨ opcjonalnie dla oceny
koĔcoworocznej,
p4 – przelicznik dla czĊĞci pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, okreĞlonego jako
przedmiot do wyboru, bądĨ opcjonalnie dla oceny koĔcoworocznej z tego przedmiotu.
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5) WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH:
Filologia Polska
studia I stopnia
Filologia (specjalnoĞü: Filologia Klasyczna)
studia I stopnia
Kulturoznawstwo
studia I stopnia
a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących siĊ Ğwiadectwem dojrzałoĞci uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

jĊzyk polski - czĊĞü pisemna

podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony

jĊzyk obcy nowoĪytny - czĊĞü pisemna
przedmiot do wyboru*

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

* uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spoĞród zestawu: biologia,
filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, jĊzyk łaciĔski i kultura antyczna,
matematyka, WOS.
Wynik postĊpowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z jĊzyka
polskiego (czĊĞü pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z jĊzyka
obcego nowoĪytnego (czĊĞü pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z
przedmiotu do wyboru (czĊĞü pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z jĊzyka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z jĊzyka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

JeĞli kandydat na Ğwiadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno
na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postĊpowaniu kwalifikacyjnym uwzglĊdniany
jest wynik z poziomu, który po przemnoĪeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyĪszą wartoĞü.
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b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących siĊ Ğwiadectwem dojrzałoĞci uzyskanym
w wyniku egzaminu dojrzałoĞci (tzw. „starej matury”):
Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

jĊzyk polski

czĊĞü pisemna

p1 = 0,30

jĊzyk obcy nowoĪytny

czĊĞü ustna
czĊĞü ustna
albo ocena koĔcoworoczna**

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

przedmiot do wyboru*

czĊĞü pisemna
albo ocena koĔcoworoczna**

* uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spoĞród zestawu: biologia,
geografia, historia, jĊzyk łaciĔski, matematyka, WOS.
** ocena koĔcoworoczna uwzglĊdniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
Wynik postĊpowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4
gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka polskiego (w czĊĞci pisemnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka polskiego (w czĊĞci ustnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka obcego nowoĪytnego (w czĊĞci ustnej), bądĨ
punktów za ocenĊ koĔcoworoczną jeĞli kandydat nie zdawał jĊzyka obcego nowoĪytnego (w czĊĞci
ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w czĊĞci
pisemnej), okreĞlonego jako przedmiot do wyboru, bądĨ punktów za ocenĊ koĔcoworoczną z tego
przedmiotu jeĞli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1
ust. 1,
p1 – przelicznik dla czĊĞci pisemnej z jĊzyka polskiego,
p2 – przelicznik dla czĊĞci ustnej z jĊzyka polskiego,
p3 – przelicznik dla czĊĞci ustnej z jĊzyka obcego nowoĪytnego, bądĨ opcjonalnie dla oceny
koĔcoworocznej,
p4 – przelicznik dla czĊĞci pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, okreĞlonego jako
przedmiot do wyboru, bądĨ opcjonalnie dla oceny koĔcoworocznej z tego przedmiotu.

6) WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH:
Pedagogika
studia I stopnia
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a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących siĊ Ğwiadectwem dojrzałoĞci uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

jĊzyk polski - czĊĞü pisemna

podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony

jĊzyk obcy nowoĪytny - czĊĞü pisemna
przedmiot do wyboru*

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

* uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spoĞród zestawu: historia,
WOS, geografia, matematyka, biologia.
Wynik postĊpowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3
gdzie:
W1 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z jĊzyka
polskiego (czĊĞü pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z jĊzyka
obcego nowoĪytnego (czĊĞü pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z
przedmiotu do wyboru (czĊĞü pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z jĊzyka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z jĊzyka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
JeĞli kandydat na Ğwiadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno
na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postĊpowaniu kwalifikacyjnym uwzglĊdniany
jest wynik z poziomu, który po przemnoĪeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyĪszą wartoĞü.

b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących siĊ Ğwiadectwem dojrzałoĞci uzyskanym
w wyniku egzaminu dojrzałoĞci (tzw. „starej matury”):
Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

jĊzyk polski

czĊĞü pisemna

p1 = 0,20

jĊzyk obcy nowoĪytny

czĊĞü ustna
czĊĞü ustna
albo ocena koĔcoworoczna**

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

przedmiot do wyboru*

czĊĞü pisemna
albo ocena koĔcoworoczna**

* uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spoĞród zestawu: historia,
WOS, geografia, matematyka, biologia.
** ocena koĔcoworoczna uwzglĊdniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
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Wynik postĊpowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4
gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka polskiego (w czĊĞci pisemnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka polskiego (w czĊĞci ustnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka obcego nowoĪytnego (w czĊĞci ustnej), bądĨ
punktów za ocenĊ koĔcoworoczną jeĞli kandydat nie zdawał jĊzyka obcego nowoĪytnego (w czĊĞci
ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w czĊĞci
pisemnej), okreĞlonego jako przedmiot do wyboru, bądĨ punktów za ocenĊ koĔcoworoczną z tego
przedmiotu jeĞli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1
ust. 1,
p1 – przelicznik dla czĊĞci pisemnej z jĊzyka polskiego,
p2 – przelicznik dla czĊĞci ustnej z jĊzyka polskiego,
p3 – przelicznik dla czĊĞci ustnej z jĊzyka obcego nowoĪytnego, bądĨ opcjonalnie dla oceny
koĔcoworocznej,
p4 – przelicznik dla czĊĞci pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, okreĞlonego jako
przedmiot do wyboru, bądĨ opcjonalnie dla oceny koĔcoworocznej z tego przedmiotu.

7) WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI:
Prawo
jednolite studia magisterskie
Administracja
studia I stopnia
Stosunki MiĊdzynarodowe
studia I stopnia
a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących siĊ Ğwiadectwem dojrzałoĞci uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

jĊzyk polski - czĊĞü pisemna

podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony

jĊzyk obcy nowoĪytny - czĊĞü pisemna
przedmiot do wyboru*

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

* uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spoĞród zestawu: historia,
WOS, geografia, matematyka.
Wynik postĊpowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3
gdzie:
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W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z jĊzyka
polskiego (czĊĞü pisemna),
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z jĊzyka
obcego nowoĪytnego (czĊĞü pisemna),
W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z
przedmiotu do wyboru (czĊĞü pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z jĊzyka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z jĊzyka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
JeĞli kandydat na Ğwiadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno
na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postĊpowaniu kwalifikacyjnym uwzglĊdniany
jest wynik z poziomu, który po przemnoĪeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyĪszą wartoĞü.

b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących siĊ Ğwiadectwem dojrzałoĞci uzyskanym
w wyniku egzaminu dojrzałoĞci (tzw. „starej matury”):
Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

jĊzyk polski

czĊĞü pisemna

p1 = 0,20

jĊzyk obcy nowoĪytny

czĊĞü ustna
czĊĞü ustna
albo ocena koĔcoworoczna**

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

przedmiot do wyboru*

czĊĞü pisemna
albo ocena koĔcoworoczna**

* uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spoĞród zestawu:: historia,
WOS, geografia, matematyka.
** ocena koĔcoworoczna uwzglĊdniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
Wynik postĊpowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4
gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka polskiego (w czĊĞci pisemnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka polskiego (w czĊĞci ustnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka obcego nowoĪytnego (w czĊĞci ustnej), bądĨ
punktów za ocenĊ koĔcoworoczną jeĞli kandydat nie zdawał jĊzyka obcego nowoĪytnego (w czĊĞci
ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w czĊĞci
pisemnej), okreĞlonego jako przedmiot do wyboru, bądĨ punktów za ocenĊ koĔcoworoczną z tego
przedmiotu jeĞli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1
ust. 1,
p1 – przelicznik dla czĊĞci pisemnej z jĊzyka polskiego,
p2 – przelicznik dla czĊĞci ustnej z jĊzyka polskiego,
p3 – przelicznik dla czĊĞci ustnej z jĊzyka obcego nowoĪytnego, bądĨ opcjonalnie dla oceny
koĔcoworocznej,
p4 – przelicznik dla czĊĞci pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, okreĞlonego jako
przedmiot do wyboru, bądĨ opcjonalnie dla oceny koĔcoworocznej z tego przedmiotu.
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8) WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO:
Prawo Kanoniczne
jednolite studia magisterskie
a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących siĊ Ğwiadectwem dojrzałoĞci uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

jĊzyk polski - czĊĞü pisemna

podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony

jĊzyk obcy nowoĪytny - czĊĞü pisemna
przedmiot do wyboru*

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

* uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spoĞród zestawu: historia,
WOS, geografia, matematyka.
Wynik postĊpowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z jĊzyka
polskiego (czĊĞü pisemna),
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z jĊzyka
obcego nowoĪytnego (czĊĞü pisemna),
W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z
przedmiotu do wyboru (czĊĞü pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z jĊzyka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z jĊzyka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
JeĞli kandydat na Ğwiadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno
na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postĊpowaniu kwalifikacyjnym uwzglĊdniany
jest wynik z poziomu, który po przemnoĪeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyĪszą wartoĞü.

b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących siĊ Ğwiadectwem dojrzałoĞci uzyskanym
w wyniku egzaminu dojrzałoĞci (tzw. „starej matury”):
Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

jĊzyk polski

czĊĞü pisemna

p1 = 0,20

jĊzyk obcy nowoĪytny

czĊĞü ustna
czĊĞü ustna
albo ocena koĔcoworoczna**

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

przedmiot do wyboru*

czĊĞü pisemna
albo ocena koĔcoworoczna**

* uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spoĞród zestawu: historia,
WOS, geografia, matematyka.
** ocena koĔcoworoczna uwzglĊdniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
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Wynik postĊpowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4
gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka polskiego (w czĊĞci pisemnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka polskiego (w czĊĞci ustnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka obcego nowoĪytnego (w czĊĞci ustnej), bądĨ
punktów za ocenĊ koĔcoworoczną jeĞli kandydat nie zdawał jĊzyka obcego nowoĪytnego (w czĊĞci
ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w czĊĞci
pisemnej), okreĞlonego jako przedmiot do wyboru, bądĨ punktów za ocenĊ koĔcoworoczną z tego
przedmiotu, jeĞli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1
ust. 1,
p1 – przelicznik dla czĊĞci pisemnej z jĊzyka polskiego,
p2 – przelicznik dla czĊĞci ustnej z jĊzyka polskiego,
p3 – przelicznik dla czĊĞci ustnej z jĊzyka obcego nowoĪytnego, bądĨ opcjonalnie dla oceny
koĔcoworocznej,
p4 – przelicznik dla czĊĞci pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, okreĞlonego jako
przedmiot do wyboru, bądĨ opcjonalnie dla oceny koĔcoworocznej z tego przedmiotu.

9) WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ:
Nauki o Rodzinie
studia I stopnia
a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących siĊ Ğwiadectwem dojrzałoĞci uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

jĊzyk polski - czĊĞü pisemna

podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony

jĊzyk obcy nowoĪytny - czĊĞü pisemna
przedmiot do wyboru*

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

* uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spoĞród zestawu: biologia,
geografia, historia, WOS, matematyka.
Wynik postĊpowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z jĊzyka
polskiego (czĊĞü pisemna),
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W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z jĊzyka
obcego nowoĪytnego (czĊĞü pisemna),
W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z
przedmiotu do wyboru (czĊĞü pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z jĊzyka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z jĊzyka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
JeĞli kandydat na Ğwiadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno
na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postĊpowaniu kwalifikacyjnym uwzglĊdniany
jest wynik z poziomu, który po przemnoĪeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyĪszą wartoĞü.

b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących siĊ Ğwiadectwem dojrzałoĞci uzyskanym
w wyniku egzaminu dojrzałoĞci (tzw. „starej matury”):
Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

jĊzyk polski

czĊĞü pisemna

p1 = 0,20

jĊzyk obcy nowoĪytny

czĊĞü ustna
czĊĞü ustna
albo ocena koĔcoworoczna**

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

przedmiot do wyboru*

czĊĞü pisemna
albo ocena koĔcoworoczna**

* uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spoĞród zestawu: biologia,
geografia, historia, WOS, matematyka.
** ocena koĔcoworoczna uwzglĊdniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
Wynik postĊpowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4
gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka polskiego (w czĊĞci pisemnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka polskiego (w czĊĞci ustnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1. ust. 1,
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka obcego nowoĪytnego (w czĊĞci ustnej), bądĨ
punktów za ocenĊ koĔcoworoczną, jeĞli kandydat nie zdawał jĊzyka obcego nowoĪytnego (w czĊĞci
ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w czĊĞci
pisemnej), okreĞlonego jako przedmiot do wyboru, bądĨ punktów za ocenĊ koĔcoworoczną z tego
przedmiotu, jeĞli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1
ust. 1,
p1 – przelicznik dla czĊĞci pisemnej z jĊzyka polskiego,
p2 – przelicznik dla czĊĞci ustnej z jĊzyka polskiego,
p3 – przelicznik dla czĊĞci ustnej z jĊzyka obcego nowoĪytnego, bądĨ opcjonalnie dla oceny
koĔcoworocznej,
p4 – przelicznik dla czĊĞci pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, okreĞlonego jako
przedmiot do wyboru, bądĨ opcjonalnie dla oceny koĔcoworocznej z tego przedmiotu.
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10) WYDZIAŁ TEOLOGICZNY:
KIERUNEK:
Teologia jednolite studia magisterskie
w tym SPECJALNOĝCI:
Teologia ogólna
Teologia (specjalnoĞü nauczycielsko-katechetyczna)
Teologia kultury
Turystyka krajów biblijnych
Misjologia
Edukacja Medialna i Dziennikarstwo
Teologia ogólna (Radom)
KIERUNKI:
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
studia I stopnia
Religioznawstwo
studia I stopnia
a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących siĊ Ğwiadectwem dojrzałoĞci uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

jĊzyk polski - czĊĞü pisemna

podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony

jĊzyk obcy nowoĪytny - czĊĞü pisemna
przedmiot do wyboru*

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

* dla wszystkich kierunków i specjalnoĞci z wyłączeniem specjalnoĞci Teologia ogólna
(Radom) uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spoĞród zestawu:
geografia, historia, WOS, matematyka, jĊzyk łaciĔski i kultura antyczna, filozofia.
* dla specjalnoĞci Teologia ogólna (Radom) uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany
przez kandydata spoĞród zestawu: geografia, historia, WOS, matematyka, jĊzyk łaciĔski i
kultura antyczna, filozofia, biologia, fizyka, chemia.
Wynik postĊpowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z jĊzyka
polskiego (czĊĞü pisemna),
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z jĊzyka
obcego nowoĪytnego (czĊĞü pisemna),
W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z
przedmiotu do wyboru (czĊĞü pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z jĊzyka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z jĊzyka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
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JeĞli kandydat na Ğwiadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno
na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postĊpowaniu kwalifikacyjnym uwzglĊdniany
jest wynik z poziomu, który po przemnoĪeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyĪszą wartoĞü.

b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących siĊ Ğwiadectwem dojrzałoĞci uzyskanym
w wyniku egzaminu dojrzałoĞci (tzw. „starej matury”):
Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

jĊzyk polski

czĊĞü pisemna

p1 = 0,35

jĊzyk obcy nowoĪytny

czĊĞü ustna
czĊĞü ustna
albo ocena koĔcoworoczna**

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

przedmiot do wyboru*

czĊĞü pisemna
albo ocena koĔcoworoczna**

* dla wszystkich kierunków i specjalnoĞci z wyłączeniem specjalnoĞci Teologia ogólna
(Radom) uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spoĞród zestawu:
geografia, historia, WOS, matematyka, jĊzyk łaciĔski.
* dla specjalnoĞci Teologia ogólna (Radom) uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany
przez kandydata spoĞród zestawu: geografia, historia, WOS, matematyka, jĊzyk łaciĔski,
biologia, fizyka, chemia.
** ocena koĔcoworoczna uwzglĊdniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postĊpowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4
gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka polskiego (w czĊĞci pisemnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka polskiego (w czĊĞci ustnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1. ust. 1,
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka obcego nowoĪytnego (w czĊĞci ustnej), bądĨ
punktów za ocenĊ koĔcoworoczną, jeĞli kandydat nie zdawał jĊzyka obcego nowoĪytnego (w czĊĞci
ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w czĊĞci
pisemnej), okreĞlonego jako przedmiot do wyboru, bądĨ punktów za ocenĊ koĔcoworoczną z tego
przedmiotu, jeĞli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1
ust. 1,
p1 – przelicznik dla czĊĞci pisemnej z jĊzyka polskiego,
p2 – przelicznik dla czĊĞci ustnej z jĊzyka polskiego,
p3 – przelicznik dla czĊĞci ustnej z jĊzyka obcego nowoĪytnego, bądĨ opcjonalnie dla oceny
koĔcoworocznej,
p4 – przelicznik dla czĊĞci pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, okreĞlonego jako
przedmiot do wyboru, bądĨ opcjonalnie dla oceny koĔcoworocznej z tego przedmiotu.
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11) WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA(1)
Zarządzanie
studia I stopnia
Ekonomia
studia I stopnia
BezpieczeĔstwo WewnĊtrzne
studia I stopnia
(1)

procedura utworzenia wydziału zostanie zakoĔczona w roku akademickim 2011/12; kierunki: zarządzanie, ekonomia
i bezpieczeĔstwo wewnĊtrzne zostaną utworzone w przypadku utworzenia wydziału.

a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących siĊ Ğwiadectwem dojrzałoĞci uzyskanym
w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

jĊzyk polski - czĊĞü pisemna

podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony
podstawowy
albo rozszerzony

jĊzyk obcy nowoĪytny - czĊĞü pisemna
przedmiot do wyboru*

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

* dla kierunku Zarządzanie uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata
spoĞród zestawu: matematyka, geografia, WOS, historia.
* dla kierunku BezpieczeĔstwo WewnĊtrzne uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany
przez kandydata spoĞród zestawu: historia, geografia, informatyka, WOS.
* dla kierunku Ekonomia uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata
spoĞród zestawu:: matematyka, WOS, geografia, fizyka z astronomią, historia, informatyka.
Wynik postĊpowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z jĊzyka
polskiego (czĊĞü pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z jĊzyka
obcego nowoĪytnego (czĊĞü pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z
przedmiotu do wyboru (czĊĞü pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z jĊzyka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z jĊzyka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
JeĞli kandydat na Ğwiadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno
na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postĊpowaniu kwalifikacyjnym uwzglĊdniany
jest wynik z poziomu, który po przemnoĪeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyĪszą wartoĞü.
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b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących siĊ Ğwiadectwem dojrzałoĞci uzyskanym
w wyniku egzaminu dojrzałoĞci (tzw. „starej matury”):
Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

jĊzyk polski

czĊĞü pisemna

p1 = 0,20

jĊzyk obcy nowoĪytny

czĊĞü ustna
czĊĞü ustna
albo ocena koĔcoworoczna**

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

przedmiot do wyboru*

czĊĞü pisemna
albo ocena koĔcoworoczna**

* dla kierunku Zarządzanie uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata
spoĞród zestawu: matematyka, geografia, WOS, historia.
* dla kierunku BezpieczeĔstwo WewnĊtrzne uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany
przez kandydata spoĞród zestawu: historia, geografia, informatyka, WOS.
* dla kierunku Ekonomia uwzglĊdniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata
spoĞród zestawu:: WOS, geografia, fizyka, historia, informatyka, matematyka.
** ocena koĔcoworoczna uwzglĊdniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
Wynik postĊpowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4
gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka polskiego (w czĊĞci pisemnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka polskiego (w czĊĞci ustnej) po przeliczeniu
zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z jĊzyka obcego nowoĪytnego (w czĊĞci ustnej), bądĨ
punktów za ocenĊ koĔcoworoczną jeĞli kandydat nie zdawał jĊzyka obcego nowoĪytnego (w czĊĞci
ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałoĞci z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w czĊĞci
pisemnej), okreĞlonego jako przedmiot do wyboru, bądĨ punktów za ocenĊ koĔcoworoczną z tego
przedmiotu, jeĞli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1
ust. 1,
p1 – przelicznik dla czĊĞci pisemnej z jĊzyka polskiego,
p2 – przelicznik dla czĊĞci ustnej z jĊzyka polskiego,
p3 – przelicznik dla czĊĞci ustnej z jĊzyka obcego nowoĪytnego, bądĨ opcjonalnie dla oceny
koĔcoworocznej,
p4 – przelicznik dla czĊĞci pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, okreĞlonego jako
przedmiot do wyboru, bądĨ opcjonalnie dla oceny koĔcoworocznej z tego przedmiotu.
§5
Rozmowa kompetencyjna, o której mowa w § 2 ust. 2 oraz egzamin predyspozycyjny, o którym
mowa w § 4 pkt 4, zostaną przeprowadzone pod warunkiem wyraĪenia przez ministra właĞciwego
do spraw szkolnictwa wyĪszego zgody na ich przeprowadzenie.
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DZIAŁ II
WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
§6
1. Studia stacjonarne drugiego stopnia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom licencjata,
magistra, inĪyniera lub równorzĊdny.
2. Studia stacjonarne drugiego stopnia są prowadzone na kierunkach:
1) WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ĝRODOWISKU:
Biologia
InĪynieria Ğrodowiska
2) WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEĝCIJAēSKIEJ:
Filozofia
Ochrona ĝrodowiska
3) WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ĝCISŁYCH:
Matematyka
Informatyka
Chemia
Fizyka
4) WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH:
Politologia
Socjologia
Archeologia
Historia (w tym specjalnoĞci: Historia Cywilizacji ĝródziemnomorskiej, Muzykologia KoĞcielna)
Historia Sztuki
Muzeologia
Europeistyka
Ochrona dóbr kultury i Ğrodowiska
5) WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH:
Filologia polska
Kulturoznawstwo
6) WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH:
Pedagogika
7) WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI:
Administracja
Stosunki miĊdzynarodowe
8) WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ:
Nauki o rodzinie
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§7
1. Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, prowadzone na wydziałach, o których mowa
w § 6 ust. 2, z wyłączeniem Wydziału Nauk Pedagogicznych oraz Wydziału MatematycznoPrzyrodniczego. Szkoła Nauk ĝcisłych, odbywa siĊ według poniĪszych zasad, z zastrzeĪeniem ust.
3-6:
1) W przypadku, gdy liczba kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia przekroczy
zaplanowany limit miejsc, na podstawie danych pomiaru przeprowadzonego przez Biuro Rekrutacji
w terminie okreĞlonym przez harmonogram rekrutacji, i limit ten nie zostanie zwiĊkszony, komisja
rekrutacyjna przeprowadza kwalifikacjĊ wszystkich kandydatów. Na podstawie kwalifikacji
tworzona jest lista rankingowa.
Kwalifikacja odbywa siĊ wówczas według poniĪszych zasad:
a) Absolwenci studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich ukoĔczonych w
UKSW, są kwalifikowani na studia drugiego stopnia, na podstawie Ğredniej ocen z toku studiów,
która jest przeliczana na wynik koĔcowy postĊpowania kwalifikacyjnego według wzoru:
W = s * 22
gdzie:
W - wynik koĔcowy postĊpowania kwalifikacyjnego,
s – Ğrednia ocen z toku studiów.

b) Kandydaci na studia drugiego stopnia z innych uczelni są kwalifikowani na podstawie:
- Ğredniej ocen z toku studiów;
- oceny z egzaminu pisemnego lub rozmowy kwalifikacyjnej;
według wzoru:
W = (s*20*0,5)+(p*0,5)
gdzie:
W - wynik koĔcowy postĊpowania kwalifikacyjnego,
s – Ğrednia ocen z toku studiów,
p – punkty za egzamin pisemny lub rozmowĊ kwalifikacyjną powstałe w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na
punkty kwalifikacyjne, naliczane według przelicznika:

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

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

2) W przypadku mniejszej liczby kandydatów niĪ limit miejsc lub równej limitowi miejsc, na
podstawie danych pomiaru przeprowadzonego przez Biuro Rekrutacji w terminie okreĞlonym przez
harmonogram rekrutacji, podstawĊ przyjĊcia na studia stanowi złoĪenie dyplomu oraz wymaganych
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dokumentów. Wówczas lista rankingowa tworzona jest na potrzeby komisji rekrutacyjnej oraz
systemu IRK i nie stanowi podstawy do przyjĊcia danego kandydata na studia. Powstaje ona w
oparciu Ğrednią ocen z toku studiów, gdzie wynik koĔcowy postĊpowania kwalifikacyjnego oblicza
siĊ według wzoru:
W = s * 22
gdzie:
W - wynik koĔcowy postĊpowania kwalifikacyjnego,
s – Ğrednia ocen z toku studiów.

2. Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia na Wydziale Nauk Pedagogicznych oraz na
Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk ĝcisłych odbywa siĊ według
nastĊpujących zasad: lista rankingowa jest tworzona w oparciu o Ğrednią ocen z toku studiów, przy
czym:
a)

Absolwenci

studiów

pierwszego

stopnia

UKSW,

są

kwalifikowani

wg

wzoru:

W = s * 22
gdzie:
W - wynik koĔcowy postĊpowania kwalifikacyjnego,
s – Ğrednia ocen z toku studiów.

b) Kandydaci na studia drugiego stopnia z innych uczelni są kwalifikowani wg wzoru:
W = s * 20
gdzie:
W - wynik koĔcowy postĊpowania kwalifikacyjnego
s – Ğrednia ocen z toku studiów

3. Dla kierunków socjologia, historia sztuki ustala siĊ, Īe kandydat na studia stacjonarne drugiego
stopnia, który ukoĔczył studia pierwszego stopnia, bądĨ jednolite magisterskie na innym kierunku
niĪ kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia o przyjĊcie, na który siĊ ubiega, po
zakwalifikowaniu do złoĪenia dokumentów na studia, w momencie ustalonym przez harmonogram
rekrutacji, otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres podstawowych treĞci programowych dla
kierunku, o przyjĊcie, na który siĊ ubiega.
4. Kandydat, o którym mowa w ust. 3, zobowiązany jest do uzupełnienia róĪnic programowych,
jakie posiada wzglĊdem otrzymanych podstawowych treĞci programowych. RóĪnice programowe
powinny zostaü uzupełnione w terminie okreĞlonym przez dziekana. Zakres podstawowych treĞci
programowych ujĊty jest w formie tabeli, wraz z informacją o skutkach nieuzupełnienia róĪnic
programowych w ustalonym terminie.
5. Kandydat zobowiązany jest pisemnie poĞwiadczyü odbiór tabeli, o której mowa w ust. 4.
Pisemne poĞwiadczenie zostaje włączone do teczki osobowej studenta, wraz z wyĪej wymienioną
tabelą.
6. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzjĊ o przeprowadzeniu egzaminu lub rozmowy, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, oraz nalicza punkty kwalifikacyjne. Komisja rekrutacyjna jest
obowiązana wziąü pod uwagĊ pomiar liczby kandydatów dokonany przez Biuro Rekrutacji.
7. Wynik koĔcowy jest obliczany z dokładnoĞcią do trzeciego miejsca po przecinku.
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8. Przez Ğrednią z toku studiów naleĪy rozumieü arytmetyczną Ğrednią ocen uzyskanych
z egzaminów oraz zaliczeĔ na ocenĊ. Do Ğredniej z toku studiów nie wlicza siĊ oceny pracy
licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).
DZIAŁ III
WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA NIESTACJONARNE
§8
Studia niestacjonarne są prowadzone na nastĊpujących kierunkach:
1) WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEĝCIJAēSKIEJ:
Psychologia
jednolite studia magisterskie
Filozofia
studia I stopnia
studia II stopnia
Ochrona ĝrodowiska
studia I stopnia
studia II stopnia
2) WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ĝCISŁYCH:
Matematyka
studia I stopnia
studia II stopnia
Informatyka i Ekonometria
studia I stopnia
Informatyka
studia I stopnia
studia II stopnia
3) WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH:
Politologia
studia I stopnia
studia II stopnia
Socjologia
studia I stopnia
studia II stopnia
Historia
studia I stopnia
studia II stopnia
Historia Sztuki
studia I stopnia
studia II stopnia
Europeistyka
studia I stopnia
studia II stopnia
Praca socjalna
studia I stopnia
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4) WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH:
Filologia Polska
studia I stopnia
studia II stopnia
Kulturoznawstwo
studia I stopnia
studia II stopnia
5) WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH:
Pedagogika
studia I stopnia
studia II stopnia
6) WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI:
Prawo
jednolite studia magisterskie
Administracja
studia I stopnia
studia II stopnia
Stosunki MiĊdzynarodowe
studia I stopnia
studia II stopnia
7) WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO:
Prawo Kanoniczne
jednolite studia magisterskie
8) WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ:
Nauki o Rodzinie
studia I stopnia
studia II stopnia
9) WYDZIAŁ TEOLOGICZNY:
Teologia (w tym specjalnoĞci: Teologia ogólna, Edukacja Medialna i Dziennikarstwo)
jednolite studia magisterskie
10) WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA(1)
Zarządzanie
studia I stopnia
Ekonomia
studia I stopnia
BezpieczeĔstwo WewnĊtrzne
studia I stopnia
(1)

procedura utworzenia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zostanie zakoĔczona w roku akademickim
2011/12. Kierunki: zarządzanie, ekonomia i bezpieczeĔstwo wewnĊtrzne zostaną utworzone w przypadku utworzenia
wydziału.

§9
PodstawĊ przyjĊcia na studia niestacjonarne stanowi złoĪenie, po dokonaniu rejestracji w IRK,
wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.
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