
Załącznik nr 3  

do uchwały Senatu nr   40/2014 z dnia 29 maja 2014 r. 

                                                         zmienionej uchwałą nr 6/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.  

 

Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów i studentów 

podejmujących studia na drugim kierunku studiów 

1. Uczelnia przyjmuje kandydatów na studia i studentów na drugi kierunek studiów w 

ramach liczby miejsc ustalonych dla drugiego kierunku studiów przez Senat odrębną 

uchwałą. 

2. Przyjęcia na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych 

punktów. 

3. Kryteria kwalifikacji dla kandydatów na studia i studentów, podejmujących studia 

pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie jako studia na drugim kierunku 

studiów obejmują : 

1) kryteria kwalifikacji określone w załączniku nr 2 do uchwały nr 40/2014 z dnia 29 

maja 2014 r. 

W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następujące zasady: 

a) kandydatom, którzy zdali egzamin dojrzałości („stara matura”) uwzględnia się 

wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w skali procentowej z wagą 2, 

b) kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia się 

wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 

- na poziomie podstawowym wyrażony w punktach procentowych z wagą 1, 

- na poziomie rozszerzonym wyrażony w punktach procentowych z wagą 2. 

Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny na obu poziomach, brany jest pod uwagę 

wynik korzystniejszy dla kandydata, 

2) średnią ocen za ostatni zaliczony rok studiów z wagą 10. 

4. Kolejność przyjmowania kandydatów na studia określa lista rankingowa. 
5. W przypadku jednakowej liczby punktów w pierwszej kolejności będą brani pod uwagę 

studenci uprawnieni do pobierania stypendium Rektora. 

6. Kryteria kwalifikacji dla absolwentów podejmujących studia drugiego stopnia jako studia 

na drugim kierunku studiów obejmują: 

1) pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku absolwentów po kierunkach 

innych niż z obszaru nauki/sztuki do którego należy oferowany kierunek, 

2) kryteria kwalifikacji określone w załączniku nr 2 do uchwały nr 40/2014 z dnia 29 

maja 2014 r. 

3) średnia ocen za studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie. 

7. W przypadku jednakowej liczby punktów w pierwszej kolejności będą brani pod uwagę 

studenci uprawnieni do pobierania stypendium Rektora  

8. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest: 

1) dokonanie rejestracji studenta przez wypełnienie formularza – podania według 

ustalonego w Uczelni wzoru, 

2)  dokonanie opłaty rekrutacyjnej (wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku 

wycofania dokumentów, rezygnacji z podjęcia nauki lub nieprzyjęciu na studia), 

9. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu 

kwalifikacyjnym oraz złożenie wymaganych dokumentów tj.: 

1) wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, 

student potwierdza własnoręcznym podpisem); 



2) świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub Okręgową 

Komisję Egzaminacyjną - OKE) - student składający dokumenty na studia pierwszego 

stopnia - nie dotyczy studentów UJK; 

3) świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę  lub OKE) 

 i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych 

magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do 

dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument,  pozwalający ustalić średnią 

ocen ze studiów i wynik studiów - student składający dokumenty na studia drugiego 

stopnia - nie dotyczy studentów UJK; 

4) świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na 

kierunkach, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla 

zdrowia; 

5) oświadczenie dotyczące kontynuowania lub ukończenia studiów na innych kierunkach 

studiów stacjonarnych w uczelni publicznej - dotyczy kandydata na studia stacjonarne 

lub studenta przenoszącego się z innej uczelni publicznej; 

6) 4 fotografie; 

7) kserokopia dowodu osobistego. 
 


