Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 25
z dnia 13 kwietnia 2021 r.

PRZELICZANIE OCEN ZE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI NA
PUNKTY KWALIFIKACYJNE W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM NA STUDIA WYŻSZE W JĘZYKU POLSKIM
1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia wyższe w języku polskim jest prowadzone
stosownie do rodzaju świadectwa dojrzałości kandydata i polega na przyznaniu mu
punktów kwalifikacyjnych w zależności od ocen z czterech przedmiotów na
świadectwie dojrzałości, wybranych przez kandydata, po jednym spośród
wymienionych w ramach poniższego zestawienia, przy czym przedmiot wybrany
w jednej pozycji nie może być wybrany ponownie w innej:
Pozycja

Przedmiot

1.

matematyka albo fizyka

2.

geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia, informatyka
albo fizyka

3.

pierwszy język obcy spośród następujących:
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, albo włoski

4.

drugi język obcy spośród wymienionych pod pozycją 3

2. Punktacja dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, które
zdały Nową Maturę:
1) kandydatom, którzy zdali Nową Maturę, punkty kwalifikacyjne przyznawane są
na podstawie wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z:
a) przedmiotów określonych w ust. 1 poz. 1-2, zdanych na poziomie
rozszerzonym,
b) z pierwszego języka obcego, określonego w ust. 1 poz. 3, zdanego na
poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, oraz
c) z drugiego języka obcego, o którym mowa w ust. 1 poz. 4, zdanego na
poziomie podstawowym, rozszerzonym lub dwujęzycznym.
2) wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów wymienionych w ust. 1 poz. 1, 2
i 3 przelicza się kandydatowi zgodnie z zasadą: jeden punkt procentowy równa
się jednemu punktowi kwalifikacyjnemu, z zastrzeżeniem pkt 4;
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3) wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotu, o którym mowa w pkt 1 poz. 4,
przelicza się kandydatowi według zasady: za jeden punkt procentowy przyznaje
się 1/3 (jedną trzecią) punktu kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem pkt 4;
4) kandydatowi, który zdał egzamin maturalny z języka obcego wymienionego
w ust. 1 poz. 3 na poziomie klas dwujęzycznych, przyznaje się za każdy punkt
procentowy uzyskany na egzaminie maturalnym 4/3 (cztery trzecie) punktu
kwalifikacyjnego, nie więcej jednak niż 100 punktów kwalifikacyjnych,
a w przypadku drugiego języka obcego zdanego na poziomie klas
dwujęzycznych, za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie maturalnym
przyznaje się 4/9 (cztery dziewiąte) punktu kwalifikacyjnego, nie więcej jednak niż
33⅓ (trzydzieści trzy i jedna trzecia) punktów kwalifikacyjnych;
5) kandydatowi, który zdał egzamin maturalny z przedmiotu wymienionego w ust. 1
poz. 1 i 2 na poziomie klas dwujęzycznych, przyznaje się dodatkowo za jeden
punkt procentowy 1/3 (jedną trzecią) punktu kwalifikacyjnego.
3. Punktacja dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, które
zdały Starą Maturę:
1) kandydatom, którzy zdali Starą Maturę, punkty kwalifikacyjne przyznawane są na
podstawie sumy wartości ocen uzyskanych w części ustnej lub pisemnej
egzaminu dojrzałości z przedmiotów wymienionych w ust. 1 poz. 1-3 oraz 1/3
(jednej trzeciej) wartości oceny z drugiego języka obcego, o którym mowa w ust.
1 poz. 4, uzyskanej w części ustnej lub pisemnej egzaminu dojrzałości,
z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy na egzaminie z któregokolwiek z wyżej
określonych przedmiotów kandydat uzyskał ocenę zarówno w części ustnej, jak
i części pisemnej egzaminu, liczy się tylko wyższą ocenę;
2) kandydat, który na egzaminie dojrzałości był zwolniony ze zdawania egzaminu
z przedmiotu wymienionego w ust. 1 w ramach poz. 1, 2 lub 3, otrzymuje liczbę
punktów

kwalifikacyjnych

odpowiadającą

wartości

maksymalnej

oceny

z przedmiotu objętego zwolnieniem. Jeżeli przedmiotem, którego dotyczyło
zwolnienie z egzaminu, jest drugi język obcy, o którym mowa w ust 1 poz. 4,
kandydat otrzymuje liczbę punktów kwalifikacyjnych odpowiadającą 1/3 (jednej
trzeciej) wartości maksymalnej oceny;
3) sumę wartości ocen ze świadectwa dojrzałości, o której mowa w pkt 1, przelicza
się na punkty kwalifikacyjne, mnożąc ją przez 16⅔ (szesnaście i dwie trzecie).
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4. Punktacja dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, które
zdały Maturę Międzynarodową:
1) kandydatom, którzy zdali Maturą Międzynarodową, punkty kwalifikacyjne
przyznawane są na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie IB, z przedmiotów
wymienionych w ust. 1 poz. 1-4 zdanych na poziomie standardowym (SL) lub
rozszerzonym (HL), z zastrzeżeniem pkt 5;
2) ocena z przedmiotu wymienionego w ust. 1 poz. 1 może być zgłoszona
z jednego z następujących przedmiotów realizowanych w ramach programu
Matury Międzynarodowej: Mathematical Studies, Mathematics oraz Further
Mathematics (obowiązujące do roku 2020) lub Mathematics: Analysis and
Approaches oraz Mathematics: Applications and Interpretation (obowiązujące od
roku 2021) lub Physics;
3) ocena z przedmiotu wymienionego w ust. 1 poz. 2 może być zgłoszona
z jednego z następujących przedmiotów realizowanych w ramach programu
Matury

Międzynarodowej:

Business

Management,

Computer

Science,

Economics, Geography, History lub Physics;
4) oceny uzyskane z przedmiotów wymienionych w ust. 1 poz. 1 i 2 przelicza się na
punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą:
IB
SL

Punkty
kwalifikacyjne

IB
HL

Punkty
kwalifikacyjne

7

100

7

133

6

90

6

120

5

75

5

100

4

60

4

80

3

45

3

60

2

30

2

40

5) oceny uzyskane z przedmiotów wymienionych w ust. 1 poz. 3 i 4 przelicza się na
punkty

kwalifikacyjne,

zgodnie

z

tabelą,

przy

czym

liczbę

punktów

kwalifikacyjnych przyznawanych za drugi język obcy, o którym mowa w ust. 1
poz. 4, dzieli się przez 3 (trzy):
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IB
Ab initio lub
poziom B SL

Punkty
kwalifikacyjne

IB
A1 (HL lub SL),
A2 (HL lub SL) lub B HL

7

100

7

6

90

6

5

75

5

4

60

4

3

45

3

2

30

2

Punkty
kwalifikacyjne

100

5. Punktacja dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, które
legitymują się innym świadectwem dojrzałości:
1) kandydatom, którzy zdali Maturę Europejską, albo legitymują się innym
świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, punkty kwalifikacyjne
przyznawane są na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie EB albo innym
zagranicznym świadectwie dojrzałości;
2) oceny z poszczególnych przedmiotów wymienionych w ust. 1 poz. 1-3, które
wyrażono w skali procentowej, traktowane są jako punkty kwalifikacyjne,
tj. zgodnie z zasadą, że jeden punkt procentowy równa się jednemu punktowi
kwalifikacyjnemu. Za każdy punkt procentowy oceny z drugiego języka obcego,
o którym mowa w ust. 1 poz. 4, przyznaje się 1/3 (jedną trzecią) punktu
kwalifikacyjnego;
3) jeżeli oceny na dyplomie EB lub innym zagranicznym świadectwie dojrzałości nie
są wyrażone w procentach, lecz w skali punktowej, Uczelniana Komisja
Rekrutacyjna ds. Cudzoziemców dokona przeliczenia punktowej skali ocen na
skalę procentową a następnie dokona kwalifikacji w sposób przewidziany
w pkt 2;
4) w przypadku, gdy na dyplomie EB lub innym zagranicznym świadectwie
dojrzałości jest uwidoczniony jedynie ogólny wynik egzaminu, kandydat jest
kwalifikowany

na

podstawie

tego

wyniku,

otrzymując

liczbę

punktów

kwalifikacyjnych obliczoną przy odpowiednim zastosowaniu zasady określonej
w pkt 2 albo pkt 3, jednakże pod warunkiem zaliczenia przez kandydata w szkole
średniej przynajmniej dwuletniego kursu z matematyki lub fizyki. Jeżeli warunek
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określony w zdaniu poprzedzającym nie jest spełniony, kandydatowi nie
przyznaje się żadnych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.
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