
Załącznik nr 1 do uchwały Senatu nr  26/2011 

z dnia 26 maja 2011 r. 

Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego 

I. Zasady postępowania kwalifikacyjnego 

1. Zasady ogólne: 

1. Kandydaci, którzy otrzymali z jednego przedmiotu egzaminacyjnego ocenę niedostateczną, 
nie mogą być dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 

2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest 
zaliczenie sprawdzianu uzdolnień lub egzaminu praktycznego, jeżeli taki jest przewidziany 
na danym kierunku (specjalności). 

3. Informacja o dodatkowym naborze powinna być podana do publicznej wiadomości. Przy 
rekrutacji w dodatkowym naborze stosuje się ściśle zasady, tryb postępowania i kryteria 
kwalifikacji określone w niniejszej uchwale. 

4. W przypadku, gdy na danym kierunku nie wykorzystano limitu i nie ogłoszono 
dodatkowego naboru, instytutowe komisje rekrutacyjne mogą przyjmować na studia 
kandydatów, którzy legitymują się zaświadczeniem o uzyskaniu pozytywnego wyniku z 
postępowania kwalifikacyjnego w innej uczelni na tym samym kierunku.  

5. Na kierunkach nienauczycielskich, przy sprawdzaniu prac pisemnych, nie podlegają ocenie 
błędy pisowni wynikłe z dysortografii pod warunkiem, iż kandydat przedstawił stosowne 
zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

2. W zakresie egzaminu pisemnego (testu): 

1. Egzamin pisemny przeprowadza się w oparciu o przygotowane tematy opracowane             
w dwóch zestawach, z wyjątkiem testów, które opracowuje się w jednym zestawie. 

2. Pisemną pracę egzaminacyjną (test) sprawdza i ocenia co najmniej dwóch egzaminatorów, 
specjalistów danego przedmiotu. Błędy i ich rodzaje opisuje się w pracy, a w ocenie stosuje 
się ocenę punktową. 

3. Po zakończeniu egzaminów pisemnych właściwa komisja rekrutacyjna podaje wyniki do 
wiadomości kandydatów. 

4. Kandydaci winni być zawiadomieni o dopuszczeniu do egzaminu ustnego (sprawdzianu) 
według zasad przyjętych w czasie rekrutacji. 

5. Egzamin pisemny jest  prowadzony w sposób uniemożliwiający identyfikację kandydata 
przez egzaminatora. 

3. W zakresie egzaminu ustnego (rozmowy kwalifikacyjnej): 

1. Egzamin ustny przeprowadza co najmniej trzech egzaminatorów, w tym specjalista z danego 
przedmiotu. 

2. Egzamin ustny oceniany jest w takiej samej skali, jak egzamin pisemny. 
3. Właściwa komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości wyniki egzaminu ustnego 

bezpośrednio po jego zakończeniu.  



4. W zakresie ustalania wyników postępowania kwalifikacyjnego: 

1. Na kierunkach studiów, gdzie podstawowym kryterium jest ranking wyników z egzaminu 
maturalnego/konkurs świadectw, uzyskane przez kandydata oceny i wyniki wyliczane są wg 
następujących zasad: 
1) kandydatom, którzy zdali egzamin dojrzałości („stara matura”) uwzględnia się 

korzystniejszą dla nich ocenę z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości.            
W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się oceny z klasyfikacji 
końcoworocznej. Oceny przelicza się na punkty wg następującej tabeli: 

 

skala ocen 3-5 skala ocen 2-6 

ocena wskaźnik ocena wskaźnik 

- - celujący 100 

bardzo dobry  100 bardzo dobry 90 

dobry 60 dobry 70 

dostateczny 30 dostateczny 50 

- - dopuszczający 30 

2) kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia  się wynik 
części zewnętrznej  egzaminu maturalnego (liczba punktów procentowych) wg zasad 
określonych w § 2 ust. 6 pkt. 2 i 3. 

3) Ostateczny wynik stanowi suma punktów z przedmiotów objętych konkursem świadectw, 
przy czym liczba punktów z przedmiotu kierunkowego jest zwiększana o 50 %. 

      W przypadku, gdy za przedmioty kierunkowe uznaje się dwa przedmioty brana jest pod 
       uwagę jedna ocena lub jeden wynik korzystniejszy dla kandydata. 

2. W przypadku, gdy załącznik nr 2 niniejszej uchwały nie stanowi inaczej, przy jednakowej 
liczbie punktów lub jednakowym wyniku uzyskanym przez kilku kandydatów, o miejscu na 
liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych z przedmiotu kierunkowego na 
świadectwie dojrzałości. 

3. Komisja rekrutacyjna może przyjąć inne kryteria, jeżeli zastosowanie w/w nie przyniesie   
ostatecznych rozstrzygnięć.  

4. W przypadku, gdy laureat, finalista olimpiady został zwolniony z egzaminu z określonego 
przedmiotu, zalicza mu się za ten przedmiot ocenę najwyższą, przewidzianą w skali ocen na 
jego świadectwie. 

5. W przypadku, gdy kandydat został zwolniony ze sprawdzianu, zalicza mu się za ten 
sprawdzian ocenę najwyższą, przewidzianą w skali ocen. 



 

II. Tryb post ępowania kwalifikacyjnego 

 
1. Dopuszczone do postępowania kwalifikacyjnego mogą być wyłącznie osoby, które 

dokonały rejestracji i opłaty rekrutacyjnej w przewidzianym terminie. 
2. Przed przystąpieniem do sprawdzianu uzdolnień, egzaminu praktycznego, egzaminu 

pisemnego, ustnego (rozmowy kwalifikacyjnej) kandydat winien okazać dowód tożsamości. 
3. Z przebiegu sprawdzianu uzdolnień, egzaminu praktycznego, egzaminu ustnego (rozmowy 

kwalifikacyjnej) każdego kandydata sporządza się protokół na obowiązującym druku. 
Wszystkie poprawki dokonywane w protokole powinny być omówione i potwierdzone 
podpisem przewodniczącego w uzgodnieniu z pozostałymi członkami komisji.  

4. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego właściwa komisja rekrutacyjna:  
1) sporządza protokół z wynikami postępowania kwalifikacyjnego wszystkich kandydatów 

w porządku alfabetycznym, 
2) sporządza protokół, w którym ujmuje kandydatów z pozytywnymi wynikami 

postępowania kwalifikacyjnego, w kolejności uzyskanych wyników, z decyzją o 
przyjęciu na studia, 

3) sporządza i ogłasza listy przyjętych na studia, 
4) zawiadamia pisemnie kandydata o podjętej decyzji. 

5. Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów. 
6. Podstawą odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej do Uniwersyteckiej Komisji 

Rekrutacyjnej, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na 
studia. 

 
 
 


