Załącznik nr 1 do Uchwały nr 46/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 czerwca
2019 r.
WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA
STUDIA PIERWSZEGO, DRUGIEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
STACJONARNE I NIESTACJONARNE ·W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE
NA ROK AKADEMICKI 2020/2021
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
Przyjęcie na pierwszy rok studiów następuje przez rekrutację.

1.

2.

3.
4.
5.

§2
Rekrutacja na studia prowadzona w Akademii Ignatianum w Krakowie dalej zwaną „AIK” odbywa się
na określony kierunek studiów prowadzony w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, na
określonym poziomie i profilu, zwanym dalej kierunkiem studiów. Rekrutacja obejmuje: rejestrację
kandydata w systemie elektronicznym, postępowanie kwalifikacyjne, wpis na listę studentów lub wydanie
decyzji w sprawie nieprzyjęcia na studia.
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uczelni mogą się ubiegać
osoby, posiadające:
1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu
maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
2) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na
poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
3) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych
przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na
poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
4) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do
ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);
5) świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w
pkt 4;
6) świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania
się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
7) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na
podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów.
Przyjęcie na studia cudzoziemców odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, o których mowa w
załączniku nr 2 do uchwały.
Kandydaci, którzy posiadają status studenta Akademii Ignatianum w Krakowie, nie mogą wnioskować o
przyjęcie na kierunek, na którym aktualnie studiują w ramach tego samego stopnia studiów.
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§3
1. Nabór na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie odbywa się na podstawie
przeliczenia wyników egzaminów maturalnych (nowa matura), matury zagranicznej, matury
międzynarodowej, matury europejskiej i ocen z egzaminu dojrzałości (stara matura), według zasad
określonych w rozdziale II.
2. Zasady przyjmowania laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów
międzynarodowych oraz ogólnopolskich określa odrębna uchwała Senatu Akademii Ignatianum w
Krakowie podjęta w sprawie zasad przyjmowania laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz
laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w Akademii Ignatianum w Krakowie w
latach 2019/2020; 2020/2021; 2022/2023; 2023/2024.
3. Kryterium kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia jest konkurs-ranking uwzględniający:
a) ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów,
b) średnią ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest brany pod uwagę
w konkursie-rankingu,
według zasad określonych w rozdziale III.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Komisja Rekrutacyjna
§4
Rekrutację na studia przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej Komisją, w składzie i strukturze
określonej przez Rektora.
Postępowanie rekrutacyjne organizuje Przewodniczący Komisji.
Sekretarz Komisji sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego.
Bieżącą obsługę procesu rekrutacji zapewnia Biuro Rekrutacji.
Wszędzie tam gdzie jest mowa o Komisji rozumie się przez to Komisję Rekrutacyjną powołaną w celu
przeprowadzenia rekrutacji studia.
§5
Komisja podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu
na listę studentów z zastrzeżeniem ust. 2. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.
Warunkiem wpisania osoby przyjętej na studia na listę studentów pierwszego roku studiów jest
dostarczenie, w wyznaczonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tego
obowiązku w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.
Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję o odmowie przyjęcia
na studia podpisuje Przewodniczący Komisji.
Dla poszczególnych kierunków studiów, Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w co
najmniej 3 osobowym składzie. Decyzja Komisji jest ostateczna.
Z posiedzeń Komisji sporządzane są protokoły, które podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu
członkowie.
Od decyzji Komisji służy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Tryb rekrutacji
§6

1. Rekrutacja na studia prowadzona w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2020/2021
odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
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2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest obowiązany do zapoznania się z warunkami i trybem
rekrutacji na wybrane studia prowadzone przez Akademię Ignatianum w Krakowie.
3. Kandydat wypełnia elektroniczny formularz rejestracyjny w celu założenia indywidualnego konta
rekrutacyjnego za pomocą systemu elektronicznego. Kandydat przystępując do założenia konta zapoznaje
się z oświadczeniami i zobowiązaniami, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym
m.in. dotyczącymi przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie oraz do sporządzania list, zestawień,
rankingów z danymi osobowymi wynikającymi z trybu pracy Komisji.
4. Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na studia, ma obowiązek zadeklarowania głównego (priorytetowego)
kierunku tych studiów i możliwość zadeklarowania alternatywnych kierunków studiów (maksymalnie
trzech) prowadzonych w AIK. W elektronicznym formularzu rejestracyjnym Kandydat wskazuje
alternatywne kierunki studiów według kolejności, począwszy od tego alternatywnego kierunku, którym
jest najbardziej zainteresowany. Kolejność ta będzie uwzględniona przy postępowaniu rekrutacyjnym w
związku z faktem, że kandydat może być przyjęty wyłącznie na jeden z wybranych kierunków w danym
naborze zgodnie z § 7 ust. 4.
5. Po zadeklarowaniu kierunków studiów, kandydat (z wyjątkiem kandydatów z maturą międzynarodową,
maturą europejską lub maturą zagraniczną lub dyplomem zagranicznym) uzupełnia w elektronicznym
formularzu rejestracyjnym informacje dotyczące:
1) wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości w przypadku kandydatów na studia
pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale II.
Kandydaci, których wyniki maturalne nie zostały umieszczone w Krajowym Rejestrze Matur są
zobowiązani do przesłania przez system elektroniczny skanu świadectwa dojrzałości, świadectwa
ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości, lub zaświadczenia o wynikach egzaminu
maturalnego przy uzupełnianiu wyników egzaminu maturalnego.
2) oceny z dyplomu ukończenia: studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz
średnią ważoną ocen z całości studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
potwierdzoną stosownym zaświadczeniem lub wpisem w suplemencie do dyplomu w przypadku
kandydatów na studia drugiego stopnia. Dokumenty potwierdzające osiągnięte wyniki należy przesłać
skanem przez system elektroniczny.
6. Po wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego (dane osobowe, dane adresowe, dane o
wykształceniu, deklaracja kierunku, wyniki), na indywidualnym koncie rekrutacyjnym zostanie
wyświetlona informacja potwierdzająca rejestrację kandydata na studia oraz dostępny będzie wzór
formularza opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (opłaty rekrutacyjnej) z danymi
rachunku bankowego, na które należy dokonać wpłaty tej opłaty.
7. Kandydat jest obowiązany do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji na
studia (z przypadku płatności dokonywanych w ostatnich dniach rejestracji, należy przesłać potwierdzenie
opłaty przez system elektroniczny do ostatniego dnia rejestracji na studia).
8. Kandydat jest zobowiązany do regularnego sprawdzania informacji na swojej poczcie elektronicznej (email) oraz na indywidualnym koncie rekrutacyjnym. Informacje dotyczące dalszego przebiegu rekrutacji
będą wysyłane jako komunikaty na indywidualnym koncie rekrutacyjnym w systemie elektronicznym.
Kandydat jest zobowiązany do postępowania według wskazówek podanych w systemie i ponosi
odpowiedzialność za sprawdzenie czy proces rejestracji został zakończony pomyślnie.
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9. Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej oraz weryfikacji wyników na indywidualnym koncie
rekrutacyjnym kandydata zostanie wyświetlona informacja o zmianie statusu na: „kandydat(ka) złożył(a)
podanie”.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

§7
Komisja na podstawie postępowania, o którym mowa w Rozdziale I, II i III, dla określonego kierunku
studiów tworzy listę rankingową.
Po ustaleniu listy rankingowej następuje ogłoszenie listy osób przyjętych oraz listy osób nieprzyjętych na
studia na kierunek główny i kierunek alternatywny. W dniu ogłoszenia wyników zostanie również
ogłoszona lista rezerwowa. Listy rezerwowe tworzone są tylko na kierunki wybrane przez kandydata jako
główne.
Na studia zostają przyjęci wyłącznie kandydaci posiadający sumę punktów rankingowych większą lub
równą wartości ustalonej przez Komisję. Komisji przysługuje prawo ustalenia minimalnej sumy punktów
rankingowych wymaganych do przyjęcia kandydata podczas posiedzenia, na którym zatwierdza i
podpisuje listę rankingową (zarówno podczas naboru głównego jak i podczas naborów uzupełniających).
Dla danego kierunku studiów wysokość progu zależy od:
1) liczby podań na dany kierunek,
2) uzyskanych przez kandydatów wartości wskaźników rekrutacji (suma punktów rankingowych),
3) dostępnego limitu miejsc.
W odniesieniu do wszystkich kandydatów, których wynik jest niższy, komisja wydaje decyzję o odmowie
przyjęcia z powodu zbyt małej liczby punktów.
Jeżeli limit miejsc na dany kierunek nie zostanie wyczerpany, to lista przyjętych uzupełniana jest
kandydatami, którzy umieścili ten kierunek jako kierunek alternatywny, a nie zostali przyjęci na kierunek,
który wymienili jako główny, jeżeli spełniają warunki określone w ust. 3. W sytuacji gdy pierwszy
kierunek alternatywny zostanie rozpatrzony pozytywnie kolejne nie będą rozpatrywane.
Kandydaci kwalifikowani są od największej sumy punktów rankingowych, aż do wyczerpania limitu
miejsc na ten kierunek z zastrzeżeniem ust. 3.
Po ogłoszeniu wyników w systemie elektronicznym, kandydat przyjęty na studia zobowiązany jest do
dokonania wpisu na studia poprzez dostarczenie, w terminie wyznaczonym poprzez Rektora, zgodnie z §
9 ust. 2, do Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tych obowiązków w
wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.
Wykaz dokumentów niezbędnych podczas dokonywania wpisu na studia pierwszego stopnia oraz
jednolite studia magisterskie:
1) wydrukowany z systemu elektronicznego i podpisany na każdej stronie kwestionariusz ankiety
osobowej wraz z oświadczeniami,
2) kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu), a dla
kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości- kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej
i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu), dla kandydatów, którzy zdali egzamin
dojrzałości i posiadają zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego – dodatkowo kserokopia
zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, a w przypadku kandydatów z maturą zagraniczną
–zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą,
uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego
systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznane za równoważne odpowiedniemu
polskiemu świadectwu dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski;
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3) dla laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych
oraz ogólnopolskich - kserokopia dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w ogólnopolskich
olimpiadach stopnia centralnego, konkursach międzynarodowych oraz ogólnopolskich, jeżeli było
brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym (oryginał do wglądu),
4) aktualną kolorową fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi do dowodu osobistego (opisana
na odwrocie imieniem, nazwiskiem),
5) dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, kserokopia zaświadczenia o rodzaju i
stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
6) w przypadku osób duchownych – kserokopia pozwolenia właściwego przełożonego do podjęcia
studiów na Wydziale Filozoficznym (oryginał do wglądu),
7) dokument tożsamości do wglądu,
8) tłumaczenia przysięgłe na język polski dokumentów sporządzonych w językach obcych.
8. Wykaz dokumentów niezbędnych podczas dokonywania wpisu na studia drugiego stopnia:
1) dokumenty wymienione w ust. 7 pkt 1, 4-8.
2) kopię dyplomu ukończenia studiów (oryginał dyplomu do wglądu), przy czym w przypadku braku
dyplomu (nie został jeszcze wydany) dopuszcza się złożenie kserokopii zaświadczenia
potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata/magistra z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie
licencjackim/magisterskim oraz średnią ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której
dyplom jest brany pod uwagę (oryginały do wglądu). Dyplom musi być przedłożony do wglądu
niezwłocznie po jego wydaniu. W przypadku kandydatów z dyplomem zagranicznym - kopia
(oryginał do wglądu) dyplomu wraz z suplementem określającym wykaz ocen i modułów zajęć
(przedmiotów) realizowanych podczas całego toku studiów, uprawniający do kontynuacji kształcenia
na studiach II stopnia lub na studiach wyższego stopnia w państwie, w którym został wydany lub
uprawniający do kontynuowania kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. W
przypadku dyplomów niedających uprawnień do kontynuacji kształcenia w kraju jego uzyskania
wymagana jest nostryfikacja, zgodnie z art. 327 ust. 5, ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce. Dyplom musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille, o ile jest ono wymagane dla danego
kraju oraz przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
3) kserokopię zaświadczenia o średniej ocen z całości studiów obowiązująca w uczelni, której dyplom
brany jest pod uwagę (oryginał do wglądu). Dopuszcza się możliwość złożenia suplementu do
dyplomu, w którym znajduje się informacja o średniej ocen z całości studiów.
9. Dokumenty wymienione w ust. 7 i 8 kandydat składa w siedzibie AIK. Uprawniony członek Komisji lub
pracownik Biura Rekrutacji sprawdza kompletność dokumentów, dokonuje ich uwierzytelnienia i
potwierdza ich przyjęcie.
10. Kandydat, który nie może osobiście dostarczyć dokumentów, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, może udzielić osobie fizycznej pisemnego
pełnomocnictwa do dokonania w jego imieniu czynności związanych z procesem rekrutacji na studia, w
szczególności dostarczenia świadectwa dojrzałości, zaświadczenia lub dyplomu ukończenia studiów, a
także innych dokumentów wymaganych od osoby przyjętej na studia. W tym zakresie pełnomocnictwo
nie wymaga uwierzytelnienia notarialnego.
11. Jeżeli kandydat znajduje się na liście rezerwowej, może zostać przyjęty w miejsce osób, które nie dokonają
wpisu w wyznaczonym terminie a zostały przyjęte na studia z listy rankingowej. W takim przypadku, na
podstawie wyników uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego, Komisja podejmuje decyzję o
przyjęciu kandydata w kolejności ustalonej w postępowaniu kwalifikacyjnym na liście rezerwowej w
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ramach limitu miejsc. Kandydaci nieprzyjęci z listy rezerwowej otrzymują decyzje o nieprzyjęciu na
studia. Kandydat jest zobligowany do kontrolowania swojego indywidualnego konta rekrutacyjnego oraz
informacji pojawiających się na jego poczcie elektronicznej (e-mail), podanym przez kandydata w
formularzu rejestracyjnym.
12. Kandydat, który ubiegał się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na
danym kierunku studiów na rok akademicki 2020/2021 oraz którego wynik egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania lub weryfikacji sumy
punktów, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy o systemie oświaty, może złożyć do Komisji wniosek
o uwzględnienie podwyższonego wyniku w odniesieniu do tych studiów, w terminach elektronicznej
rekrutacji lub naboru uzupełniającego zgodnie ze Szczegółowym terminarzem rekrutacji na studia
pierwszego stopnia, , studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Akademii Ignatianum
w Krakowie na rok akademicki 2020/2021. Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględniane. Wraz z
wnioskiem kandydat zobowiązany jest złożyć nowe świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa
dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez Dyrektora Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej po weryfikacji sumy punktów.
13. Uczelnia, przez czas niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia zakończenia procesu rekrutacji,
przechowuje kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów z przyczyn
formalnych lub rezygnacji z podjęcia studiów, wraz z kopią pisma, na podstawie którego zwrócono
kandydatowi złożone oryginały dokumentów i potwierdzeniem odbioru tych dokumentów. Po tym okresie
dokumenty podlegają zniszczeniu.
14. Za błędy w danych wprowadzonych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym oraz za błędy dokonane
w przelewie opłaty rekrutacyjnej, a także za wynikające z tego skutki oraz decyzje Komisji
odpowiedzialność ponosi kandydat.

Limity przyjęć
§8
Limity przyjęć na I rok studiów określa odrębna uchwała Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie.
Terminarz rekrutacji
§9
1. Rekrutacja na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie stacjonarne i
niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2020/2021 zostanie rozpoczęta
1 czerwca 2020 r. i zakończona 12 października 2020 r.
2. Szczegółowy terminarz rekrutacji określa Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie w drodze
zarządzenia.
3. W przypadku rekrutacji cudzoziemców, Rektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie rekrutacji poza
terminem, o którym mowa w ust. 1 pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia realizacji procesu
kształcenia na danym kierunku studiów.
Osoby niepełnosprawne
§ 10
1. Kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi podlegają takim samym warunkom rekrutacji jak
pozostali kandydaci.
2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 mogą dokonać rejestracji na studia bezpośrednio w Biurze
Rekrutacji w godzinach jego pracy.
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3. Komisja może w stosunku do kandydata będącego osobą niepełnosprawną zmodyfikować sposób
postępowania kwalifikacyjnego na podstawie prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub
zaświadczenia czy opinii właściwej poradni specjalistycznej - wyłącznie w przypadku egzaminu
pisemnego z języka polskiego lub z języka angielskiego.
4. W przypadku niepełnosprawności kandydata utrudniającej lub uniemożliwiającej przystąpienie do
egzaminu pisemnego, przewodniczący Komisji na wniosek kandydata może podjąć decyzję o
zastosowaniu zmienionej formy egzaminu pisemnego.
5. Kandydat powinien złożyć́ do Komisji wniosek o potrzebie dostosowania egzaminu najpóźniej do
siedmiu dni roboczych przed terminem egzaminu. Do wniosku kandydat powinien załączyć́
kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność́ lub przewlekłą chorobę̨.
6. Kandydat przyjęty na studia, zobowiązany jest do złożenia wraz z kompletem dokumentów kserokopii
ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Opłaty
§ 11
1. Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w AIK określa regulamin opłat.
2. Wysokość i sposób pobierania opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (opłaty
rekrutacyjnej) ustala Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie w drodze zarządzenia.
3. Opłata, o której mowa w ust. 2, nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzyjęcia na studia, rezygnacji
z podjęcia studiów lub błędnej rejestracji przez kandydata.

7

Rozdział II
Zasady postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie
§ 12
1. Rekrutacja odbywa się na następujący kierunek studiów wybrany przez kandydata:
a) na studia pierwszego stopnia:
Instytut Nauk o Wychowaniu
Forma studiów

Kierunek studiów
Filologia angielska

Studia stacjonarne

Pedagogika
Praca socjalna

Studia niestacjonarne
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Forma studiów

Pedagogika

Kierunek studiów
Administracja i polityka publiczna

Studia stacjonarne

Nauki o polityce
Zarządzanie i nowe technologie w sferze
publicznej

Studia niestacjonarne

Administracja i polityka publiczna

Instytut Filozofii
Forma studiów

Kierunek studiów

Studia stacjonarne

Filozofia

Instytut Kulturoznawstwa
Forma studiów

Kierunek studiów
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia stacjonarne

Kulturoznawstwo
Turystyka i rekreacja

b) jednolite studia magisterskie:
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Instytut Nauk o Wychowaniu
Forma studiów
Studia stacjonarne/niestacjonarne

Kierunek studiów
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Instytut Psychologii

2.

Forma studiów

Kierunek studiów

Studia stacjonarne/niestacjonarne

Psychologia

Kandydat przyjęty na studia wybiera zakres studiów na danym kierunku zgodnie z zasadami
obowiązującymi na danym Wydziale. Kierunek studiów w danym zakresie zostanie uruchomiony pod
warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów, przy czym:
a) w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem studiów w danym zakresie na Wydziale
Pedagogicznym dodatkowym kryterium przy wyborze tego zakresu będzie średnia (średnia
ważona) uzyskana za pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia. Wydział Pedagogiczny może
ustalić odmienne kryteria uprawniające do podjęcia kierunku w danym zakresie, w ramach
istniejących na wydziale możliwości kształcenia w danym zakresie studiów;
b) w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem zakresu studiów na danym kierunku na
Wydziale Filozoficznym decyzje podejmuje Dyrektor Instytutu.

3. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na
każdy kierunek studiów, z wyjątkiem kierunku studiów filologia angielska, brane są pod uwagę trzy
przedmioty z części pisemnej egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości z zastrzeżeniem pkt 3.
w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny na zasadach obowiązujących od roku 2016
w technikum lub od roku 2015 w liceum ogólnokształcącym uwzględniane są wyłącznie wyniki
uzyskane w części pisemnej z trzech przedmiotów według następującego porządku, przy czym wyniki
uzyskane z języka polskiego i języka obcego uwzględniane będą tylko raz na wybranym przez
kandydata poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
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Przedmiot
pierwszy
Przedmiot drugi
poziom
poziom podstawowy
podstawowy lub lub rozszerzony
rozszerzony

Język polski

Język obcy
nowożytny

Przedmiot trzeci – do wyboru spośród
poziom
podstawowy

Matematyka

poziom rozszerzony
Biologia
Chemia
Filozofia
Fizyka
Geografia
Historia
Historia muzyki
Historia sztuki
Informatyka
Język łaciński i
kultura antyczna
Język mniejszości
etnicznej
Język mniejszości
narodowej
Język regionalny
Matematyka
Wiedza o
społeczeństwie

a) ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty
rankingowe z zastrzeżeniem pkt 4.
poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych)
poziom rozszerzony – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych).
b) w przypadku gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot dodatkowy, wskazuje się ten,
z którego uzyskano lepszy wynik rankingowy.
w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny na zasadach obowiązujących do roku
2014 w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, uzupełniającym liceum ogólnokształcącym
lub technikum uzupełniającym dla młodzieży, lub do roku 2015 w technikum lub technikum
uzupełniającym dla dorosłych uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej z trzech
przedmiotów według następującego porządku, przy czym wyniki uzyskane z języka polskiego i języka
obcego uwzględniane będą tylko raz na wybranym przez kandydata poziomie podstawowym lub
rozszerzonym:
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Przedmiot
Przedmiot
pierwszy –
drugi – poziom
poziom
podstawowy
podstawowy
lub
lub
rozszerzony
rozszerzony

Język polski

Język obcy

Przedmiot trzeci – do wyboru spośród
poziom podstawowy lub rozszerzony

Biologia
(Biologia z higieną
i ochroną środowiska)
Chemia
Filozofia
Fizyka i astronomia
Geografia
Historia
Historia muzyki
Historia sztuki
Informatyka
Język kaszubski
Język łaciński i kultura antyczna
Język mniejszości etnicznej
Język mniejszości narodowej
Język regionalny
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o tańcu

a) ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty
rankingowe z zastrzeżeniem pkt 4:
poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych)
poziom rozszerzony – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych).
b) w przypadku gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot dodatkowy, wskazuje się ten, z którego
uzyskano lepszy wynik rankingowy.
w przypadku kandydatów, którzy z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym zdawali
egzamin dojrzałości uwzględnia się wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z następujących
przedmiotów: języka polskiego, języka obcego i trzeciego przedmiotu. W przypadku braku oceny z
trzeciego przedmiotu z części pisemnej egzaminu dojrzałości należy wziąć pod uwagę ocenę z części
ustnej. W przypadku braku oceny z języka obcego z części pisemnej egzaminu dojrzałości należy
wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej.
a) wyniki z egzaminu dojrzałości przeliczane są na punkty rankingowe w następujący sposób: wynik
z każdego przedmiotu zdanego na egzaminie dojrzałości zostają przeliczone na punkty procentowe
wg poniższej tabeli i pomnożone przez współczynnik przeliczeniowy.
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Ocena
(skala 1-6)
dopuszczająca (2)

Punkty
procentowe
30%

Ocena
(skala 2-5)
-

Punkty
procentowe
-

dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)
celująca (6)

50%
70%
90%
100%

dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)
-

50%
75%
100%
-

b) ustala się współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe
z zastrzeżeniem pkt 4:
współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych) - punkty procentowe przeliczone
z wyników z każdego przedmiotu zdanego na egzaminie dojrzałości.
3a) w przypadku kandydatów, zdających egzamin dojrzałości i posiadają zaświadczenie o wynikach egzaminu
maturalnego uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego, wskazane w tym zaświadczeniu zgodnie z pkt
1 lub pkt 2, w zależności od roku, w którym kandydat uzyskał zaświadczenie. Jeżeli zaświadczenie nie
obejmuje wszystkich trzech przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym w
odniesieniu do przedmiotów nieobjętych zaświadczeniem uwzględnia się wyniki z tych przedmiotów
uzyskane na egzaminie dojrzałości zgodnie z pkt 3 powyżej, a w przypadku braku oceny z trzeciego
przedmiotu z części pisemnej egzaminu dojrzałości stosuje się pkt 3 powyżej.
w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości w formie matury
dwujęzycznej ustala się współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe
0,15.
w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo maturalne poza granicami Polski w
postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na każdy
kierunek studiów, brane są pod uwagę trzy przedmioty, tj. język urzędowy kraju, w którym kandydat
ukończył szkołę średnią, język obcy nowożytny oraz trzeci przedmiot do wyboru spośród przedmiotów
zdawanych na maturze europejskiej, maturze zagranicznej lub egzaminie zagranicznym z zastrzeżeniem
ust. 5-7. W przypadku gdy egzamin maturalny nie obejmował danego przedmiotu, pod uwagę brana
jest ocena z klasyfikacji końcowej (ukończenia szkoły średniej) spośród przedmiotów wskazanych w
postępowaniu kwalifikacyjnym.
4. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska brane są
pod uwagę dwa przedmioty (język polski i język angielski):
w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny na zasadach obowiązujących od roku 2016 w
technikum lub od roku 2015 w liceum ogólnokształcącym uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane
w części pisemnej z dwóch przedmiotów: języka polskiego i języka angielskiego.
a) ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty
rankingowe z zastrzeżeniem pkt 4:
język polski – poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów
rankingowych), poziom rozszerzony – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów
rankingowych),
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język angielski – poziom podstawowy – współczynnik 0,2 (np. 70% x 0,2 = 14 punktów
rankingowych), poziom rozszerzony – współczynnik 0,3 (np. 70% x 0,3 = 21 punktów
rankingowych),
b) w przypadku zdania egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka angielskiego na dwóch
poziomach (podstawowym i rozszerzonym), wskazuje się ten, z którego uzyskano lepszy wynik
rankingowy.
w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny na zasadach obowiązujących do roku
2014 w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, uzupełniającym liceum ogólnokształcącym
lub technikum uzupełniającym dla młodzieży, lub do roku 2015 w technikum lub technikum
uzupełniającym dla dorosłych uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej z dwóch
przedmiotów: języka polskiego i języka angielskiego.
a) ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty
rankingowe z zastrzeżeniem pkt 4:
język polski – poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów
rankingowych), poziom rozszerzony – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów
rankingowych).
język angielski – poziom podstawowy – współczynnik 0,2 (np. 70% x 0,2 = 14 punktów
rankingowych), poziom rozszerzony – współczynnik 0,3 (np. 70% x 0,3 = 21 punktów
rankingowych).
b) w przypadku zdania egzaminu maturalnego z języka polskiego i z języka angielskiego na
dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym), wskazuje się ten, z którego uzyskano
lepszy wynik rankingowy.
w przypadku kandydatów, którzy z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym zdawali
egzamin dojrzałości uwzględnia się wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka
polskiego oraz wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka angielskiego:
a) wyniki z egzaminu dojrzałości przeliczane są na punkty rankingowe w następujący sposób: wyniki
z języka polskiego i z języka angielskiego zdanego na egzaminie dojrzałości zostają przeliczone na
punkty procentowe wg poniższej tabeli i pomnożone przez odpowiedni współczynnik
przeliczeniowy.
Ocena
(skala 1-6)
dopuszczająca (2)

Punkty
procentowe
30%

Ocena
(skala 2-5)
-

Punkty
procentowe
-

dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)
celująca (6)

50%
70%
90%
100%

dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)
-

50%
75%
100%
-

b) ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty
rankingowe z zastrzeżeniem pkt 4:
język polski – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych),
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język angielski – współczynnik 0,2 (np. 70% x 0,2 = 14 punktów)
3a) w przypadku kandydatów, zdających egzamin dojrzałości i posiadających zaświadczenie o wynikach
egzaminu maturalnego uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego, wskazane w tym
zaświadczeniu zgodnie z pkt 1 lub pkt 2, w zależności od roku, w którym kandydat uzyskał
zaświadczenie. Jeżeli zaświadczenie nie obejmuje języka polskiego lub języka angielskiego to
uwzględnia się wyniki z tego przedmiotu uzyskane na egzaminie dojrzałości zgodnie z pkt 3 powyżej.
w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości w formie matury
dwujęzycznej ustala się współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe
0,30.
w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo maturalne poza granicami Polski w
postępowaniu kwalifikacyjnym, brane są pod uwagę dwa przedmioty, tj. język urzędowy kraju, w
którym kandydat ukończył szkołę średnią oraz język angielski z zastrzeżeniem ust. 5-7. W przypadku
braku oceny z języka anielskiego kandydaci zobowiązani są przystąpić do testu z języka angielskiego
o którym mowa pkt 6.
warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów, o których mowa w pkt 5,
których zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego nie obejmuje języka angielskiego jest
zaliczenie przez nich testu z języka angielskiego organizowanego, w wyznaczonych terminach, na
AIK. Test jest przeprowadzany przez komisję powołaną przez Dziekana Wydziału Pedagogicznego.
Wyniki testu będą podawane w procentach i przeliczane na punkty rankingowe według
współczynnika 0,3 (np. 70% x 0,3 = 21 punktów rankingowych).

5. W przypadku gdy kandydat zdawał egzamin maturalny za granicą Komisja przelicza wyniki zgodnie z
zasadami przeliczania wyników ze świadectw maturalnych dla poszczególnych krajów. W przypadku
gdy kandydat posiada świadectwo maturalne wydane w kraju, którego poniższe zasady nie uwzględniają
lub w przypadku innej skali ocen przyjętej przez kraj wydający świadectwo maturalne, Komisja przelicza
indywidualnie wyniki uzyskane na egzaminie zagranicznym potwierdzonym tym świadectwem lub
innym dokumentem stosując zasadę proporcji: najwyższa ocena odpowiada liczbie 100, a najniższa
pozytywna ocena odpowiada liczbie 30, zgodnie z kryteriami przyjęć na wybranym kierunku studiów.

1) Zasady przeliczania wyników ze świadectw wydanych przez szkoły na Ukrainie:
Ocena na świadectwie
skala 1 - 12
12
11
10
9
8
7
6
5
4

Ocena na świadectwie
skala 1 - 5
5

4

3
2

Punkty procentowe
100
90
85
75
65
55
50
40
30
14

1-3

1

0

a) Ustala się współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
współczynnik 0,1 (na przykład 70% x 0,1= 7 punktów rankingowych);
b) W przypadku przedłożenia wyników z ZNO (Niezależny Test Zewnętrzny) punkty przeliczane są
zgodnie z poniższą zasadą:
Punkty rankingowe = (wynik z przedmiotu ZNO – 100)x0,15
na przykład 12 punktów rankingowych=(180-100)x0,15
2) Zasady przeliczania wyników ze świadectw wydanych przez szkoły w Rosji, Kazachstanie:
Oceny na świadectwie
Punkty procentowe
Rosja
Kazachstan
opis
skala 1 - 5
skala 2 - 10
skala 1 - 5
otliczno (5,0)
5
10
5
100
9
90
8
80
choroszo (4,0)
4
7
4
70
6
60
5
50
udowlietworitielno (3,0)
3
4
3
40
3
30
nieudowlietworitielno (2,0)
2
2
1-2
0
a) Ustala się współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
współczynnik 0,1 (na przykład 70% x 0,1= 7 punktów rankingowych);
b) W przypadku przedłożenia wyników z JeGE (Jednolity Egzamin Państwowy) punkty przeliczane są
zgodnie z poniższą zasadą:
Punkty rankingowe = wynik z przedmiotu JeGE x0,15
na przykład 12 punktów rankingowych=80x0,15
3) Zasady przeliczania wyników ze świadectw wydanych przez szkoły na Białorusi:
Ocena na świadectwie
skala 1 - 10
10
9
8
7
6
5
4
3
1-2

Punkty procentowe
100
90
80
70
60
50
40
30
0
15

a) Ustala się współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
współczynnik 0,1 (na przykład 70% x 0,1= 7 punktów rankingowych);
b) W przypadku przedłożenia wyników z CT punkty przeliczane są zgodnie z poniższą zasadą:
Punkty rankingowe = wynik z przedmiotu CT x0,15
na przykład 12 punktów rankingowych=80x0,15
4) Zasady przeliczania wyników ze świadectw wydanych przez szkoły na Litwie:
Oceny na świadectwie
Punkty procentowe
skala 1-10
10
100
9
90
8
80
7
70
6
60
5
50
4
40
1-3
0
a) Ustala się współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
współczynnik 0,1 (na przykład 70% x 0,1= 7 punktów rankingowych);
b) W przypadku przedłożenia wyników z egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym, ustala
się współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
Współczynnik 0,15 (na przykład 80% x 0,15 = 12 punktów rankingowych).
5) Zasady przeliczania wyników ze świadectw wydanych przez szkoły w Austrii,:
Ocena na świadectwie
Punkty procentowe
skala 1–5
1
100
2
75
3
50
4
25
5
0
a) Ustala się współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
współczynnik 0,1 (na przykład 70% x 0,1= 7 punktów rankingowych);
b) W przypadku przedłożenia wyników z egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym, ustala
się współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
Współczynnik 0,15 (na przykład 80% x 0,15 = 12 punktów rankingowych).
6) Zasady przeliczania wyników ze świadectw wydanych przez szkoły w Niemczech,:
Ocena na świadectwie
Punkty rankingowe x 0,10
skala 1–6
1
100
2
75
3
50
4
25
16

5-6
0
a) Ustala się współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
współczynnik 0,1 (na przykład 70% x 0,1= 7 punktów rankingowych);
b) W przypadku przedłożenia wyników z egzaminów maturalnych, ustala się współczynnik
przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
Punkty rankingowe = ((ocena z przedmiotu na egzaminie maturalnym/15) x 100)x0,15
na przykład 15 punktów rankingowych=(15/15) x 100) x 0,15
7) Zasady przeliczania wyników ze świadectw wydanych przez szkoły w Czechach i Słowacji:
Ocena na świadectwie
Czechy
Słowacja
Punkty rankingowe x 0,10
opis
skala 1–5
skala 1–5
vyborny (6,0)
1
1
100
chwalebny/velmi dobry
2
2
75
(5,0)
dobry (4,0)
3
3
50
dostateczny (3,0)
4
4
25
niedostateczny (2,0)
5
5
0
a) Ustala się współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
współczynnik 0,1 (na przykład 70% x 0,1= 7 punktów rankingowych);
b) W przypadku przedłożenia wyników z egzaminów maturalnych, ustala się współczynnik
przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
Współczynnik 0,15 (na przykład 80% x 0,15 = 12 punktów rankingowych).
8) Zasady przeliczania wyników ze świadectw maturalnych wydanych przez szkoły w USA:
Ocena na świadectwie
Punkty procentowe
skala literowa
A+
100
A
95
A90
B+
85
B
80
B75
C+
65
C
60
C55
D+
45
D
40
D35
E
20
F
0
a) Ustala się współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
współczynnik 0,1 (na przykład 70% x 0,1= 7 punktów rankingowych);
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b) W przypadku przedłożenia wyników z egzamin SAT/ACT/AP punkty rankingowe będą zależne od
zdawanego egzaminu oraz skali, w jakiej wyrażone będą wyniki.
9) Zasady przeliczania wyników ze świadectw maturalnych wydanych przez szkoły w Wielkiej
Brytanii:
Ocena na świadectwie
Punkty procentowe
Punkty procentowe
A-Levels
AS-Levels
skala literowa
A*
------------100
A
100
83
B
80
67
C
60
50
D
40
33
E
20
20
a) Ustala się współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
współczynnik 0,1 (na przykład 70% x 0,1= 7 punktów rankingowych);
b) W przypadku przedłożenia wyników z egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym, ustala
się współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
Współczynnik 0,15 (na przykład 80% x 0,15 = 12 punktów rankingowych).
10) Zasady przeliczania wyników ze świadectw maturalnych wydanych przez szkoły w Irlandii:
Ocena na świadectwie
Ordinary level
Ordinary level
Higher Level
Higher Level
do roku 2018
po roku 2018
do roku 2018
po roku 2018
Punkty procentowe
A1 - 100
O1 - 100
A1 - 100
H1 - 100
A2 - 95
O2 - 89
A2 - 89
H2 – 89
B1 - 90
O3 - 79
B1 - 84
H3 – 79
B2 - 85
O4 - 69
B2 - 79
H4 – 69
B3 - 75
O5 - 59
B3 - 74
H5 – 59
C1 - 70
O6 - 49
C1 - 69
H6 – 49
C2 - 65
O7 - 39
C2 - 64
H7 – 39
C3 - 55
O8 - 0
C3 - 59
H8 - 0
D1 - 50
D1 - 54
D2 - 45
D2 - 49
D3 - 40
D3 - 44
E - 39
E - 39
F - 24
F – 24
NG - 0
NG - 0
a) Ustala się współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
współczynnik 0,1 (na przykład 70% x 0,1= 7 punktów rankingowych);
b) W przypadku przedłożenia wyników z egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym, ustala
się współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
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Współczynnik 0,15 (na przykład 80% x 0,15 = 12 punktów rankingowych).
11) Zasady przeliczania wyników ze świadectw maturalnych wydanych przez szkoły we Francji:
Ocena na świadectwie
Punkty procentowe
skala 1 - 20
20
100
19
95
18
90
17
85
16
80
15
75
14
70
13
60
12
55
11
45
10
40
1-9
0
a) W przypadku przedłożenia wyników z egzaminów maturalnych, ustala się współczynnik
przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
Współczynnik 0,15 (na przykład 80% x 0,15 = 12 punktów rankingowych).
12) Zasady przeliczania wyników ze świadectw maturalnych wydanych przez szkoły we Włoszech:
opis

Ocena na świadectwie
skala 1 - 30
29-30
27-28
25-26

Punkty procentowe

Skala 1-10
10
9
8
7

molto bene (5,0)
100
piu che bene (4,5)
90
bene (4,0)
70
piu che sufficiente
22-24
50
(3,5)
sufficiente (3,0)
18-21
6
30
insufficiente (2,0)
1-17
1-5
0
a) Ustala się współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
współczynnik 0,1 (na przykład 70% x 0,1= 7 punktów rankingowych);
b) W przypadku przedłożenia wyników z egzaminów maturalnych, ustala się współczynnik
przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
Współczynnik 0,15 (na przykład 80% x 0,15 = 12 punktów rankingowych).
13) Zasady przeliczania wyników ze świadectw maturalnych wydanych przez szkoły w Grecji:
Ocena na świadectwie
skala 1 - 20
20

Punkty procentowe
100
19

19
95
18
90
17
85
16
80
15
75
14
70
13
65
12
60
11
55
10
50
0-9
0
a) Ustala się współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
współczynnik 0,1 (na przykład 70% x 0,1= 7 punktów rankingowych);
b) W przypadku przedłożenia wyników z egzaminów kierunkowych, ustala się współczynnik
przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
Współczynnik 0,15 (na przykład 80% x 0,15 = 12 punktów rankingowych).
14) Zasady przeliczania wyników ze świadectw maturalnych wydanych przez szkoły w Hiszpanii:
opis (ES)
Ocena na świadectwie
Punkty procentowe
skala 1 - 10
excelente/sobresaliente (5,0)
9-10
100
notable (4,5)
8-8,99
90
notable (4,0)
7-7,99
70
aprobado (3,5)
6-6,99
50
aprobado (3,0)
5-5,99
30
suspenso (2,0)
0-4,99
0
a) Ustala się współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
współczynnik 0,1 (na przykład 70% x 0,1= 7 punktów rankingowych).
15) Zasady przeliczania wyników ze świadectw maturalnych wydanych przez szkoły we Szwecji:
Szwecja
Punkty procentowe
skala literowa
MVG
100
VG
70
G
40
IG
0
a) Ustala się współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
współczynnik 0,1 (na przykład 70% x 0,1= 7 punktów rankingowych).
6. Kandydaci posiadający dyplom IB (International Baccalaureate) - dyplom wydany przez organizację
International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym po
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dokonaniu rejestracji w systemie elektronicznym i po przesłaniu przez w określonym terminie
wymaganych skanów dokumentów, przy czym z każdego przedmiotu objętego postępowaniem
kwalifikacyjnym otrzymują następującą liczbę punktów:
Matura IB
Punkty procentowe
skala ocen
7
100%
6
90%
5
75%
4
60%
3
45%
2
30%
a) ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty
rankingowe z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 i ust. 4 pkt 4:
poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych)
poziom rozszerzony – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych).
b) w przypadku gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot dodatkowy, wskazuje się ten, z którego
uzyskano lepszy wynik rankingowy.
7. Kandydaci posiadający dyplom EB (European Baccalaureat) - dyplom wydany przez Szkoły Europejskie
zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o Statucie Szkół
Europejskich, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym po dokonaniu rejestracji w systemie elektronicznym i po
przesłaniu przez w określonym terminie wymaganych skanów dokumentów, przy czym z każdego
przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym otrzymują następującą liczbę punktów:
Wynik na dyplomie EB
9,00 – 10,00
8,00 – 8,99
7,00 – 7,99
6,70 – 6,99
6,00 – 6,69
5,00 – 5,99
4,00 – 4,99
0,00 – 3,99

Punkty procentowe
100%
90%
80%
70%
60%
45%
30%
0%

a) ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty
rankingowe z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 i ust. 4 pkt 4:
poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych)
poziom rozszerzony – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych).
b) w przypadku gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot dodatkowy, wskazuje się ten, z którego
uzyskano lepszy wynik rankingowy.

8. Pracownik Biura Rekrutacji na podstawie danych wprowadzanych przez kandydatów do systemu
elektronicznego wyliczają wskaźnik rekrutacji, wybierając najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot
oraz poziom w celu utworzenia listy rankingowej kandydatów na poszczególne kierunki studiów.
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Rozdział III
Zasady postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia
§ 13
1. Rekrutacja odbywa się na następujący kierunek studiów wybrany przez kandydata:
1) Instytut Nauk o Wychowaniu
Kierunek i forma studiów

Pedagogika
stacjonarna/niestacjonarna

Praca socjalna
stacjonarna/niestacjonarna

Filologia angielska
stacjonarna

Wymagane wykształcenie kandydata
Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia
pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub
za granicą:
których efekty kształcenia osadzone są w obszarze nauk humanistycznych lub w
obszarze nauk społecznych lub
na kierunkach z przygotowaniem pedagogicznym lub na kierunkach z programem
kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela i posiadają
dyplom ukończenia tych studiów (tytuł zawodowy licencjata lub magistra albo
równorzędny) albo inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do
podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za
równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej
pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów
ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że został zwolniony na
podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na
podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim
dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia
studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.
Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia
pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub
za granicą, których efekty kształcenia osadzone są w obszarze nauk humanistycznych lub
w obszarze nauk społecznych i posiadają dyplom ukończenia tych studiów (tytuł
zawodowy licencjata lub magistra albo równorzędny) albo inny dokument ukończenia
uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w
którym został wydany, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem
ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie
nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że
został zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo
uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim
dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia
studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.
Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia
pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub
za granicą na kierunku filologia angielska lub na kierunkach pokrewnych, np. anglistyka.
Decyzje o uznaniu pokrewnych kierunków studiów podejmuje Komisja.

2) Instytut Nauk o Polityce i Administracji
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Kierunek i forma studiów
Administracja i polityka
publiczna
stacjonarna/niestacjonarna

Nauki o polityce
stacjonarna

Wymagane wykształcenie kandydata
Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia
pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub
za granicą, których efekty kształcenia osadzone są w obszarze nauk humanistycznych
lub w obszarze nauk społecznych i posiadają dyplom ukończenia tych studiów (tytuł
zawodowy licencjata lub magistra albo równorzędny) albo inny dokument ukończenia
uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w
którym został wydany, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem
ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie
nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że
został zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo
uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim
polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do
podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.

3) Instytut Filozofii
Kierunek i forma studiów
Filozofia
stacjonarna

Wymagane wykształcenie kandydata
Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia
pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub
za granicą.

4) Instytut Kulturoznawstwa
Kierunek i forma studiów
Dziennikarstwo i
komunikacja społeczna
stacjonarne
Kulturoznawstwo
stacjonarne

Wymagane wykształcenie kandydata
Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia
pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub
za granicą.

2. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest posiadanie przez kandydata tytułu: magistra, licencjata
lub równorzędnego. Kryterium kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia jest konkurs-ranking
uwzględniający:
a) ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub na dyplomie
ukończenia jednolitych studiów magisterskich,
b) średnią ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest brany pod uwagę
w konkursie-rankingu.
3. W przypadku, gdy kandydat ukończył Uczelnię, gdzie skala ocen była 1-6 stosuje się następujący
przelicznik do skali 2-5:
Ocena wystawiona w skali od 1 do 6
2
2,5
3
3,5
4

Odpowiednia ocena w skali od 2 do 5
2
2
3
3
3,5
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4,5
4
5
4
5,5
4,5
6
5
4. W przypadku gdy kandydat ukończył Uczelnie za granicą przedstawia dokument, w którym musi
znajdować się informacja o skali, zgodnie z którą oceny zostały wystawione. Skala jest bowiem istotnym
czynnikiem w przeliczeniu ocen na punkty.
5. Kandydat przyjęty na studia wybiera zakres studiów na danym kierunku zgodnie z zasadami
obowiązującymi na danym Wydziale. Kierunek w danym zakresie studiów zostanie uruchomiony pod
warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów.
1) przy dużej liczbie zainteresowanych wyborem studiów w danym zakresie na Wydziale Pedagogicznym
dodatkowym kryterium przy wyborze tego zakresu będzie średnia (średnia ważona) uzyskana za
pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia. Wydział Pedagogiczny może ustalić odmienne kryteria
uprawniające do podjęcia studiów w danym zakresie, w ramach istniejących na wydziale możliwości
kształcenia w danym zakresie studiów, z zastrzeżeniem, że wyboru:
1.1)

1.2)

1.3)

studiów w zakresie Profilaktyka społeczaj z interwencją kryzysową oraz w zakresie Aktywizacja,
poradnictwo i wsparcie osób niepełnosprawnych i starszych na kierunku Praca socjalna mogą
dokonać wyłącznie osoby, które posiadają kwalifikacje pracownika socjalnego, o których mowa
w art. 116 i art. 156 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. O pomocy społecznej (t.j.: (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1508 z późn. zm.) potwierdzone:
a) właściwym dyplomem ukończenia:
 kolegium pracowników służb społecznych,
 studiów pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna,
 studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na
jednym z kierunków określonych w art. 116 ust. 1 pkt 3 Ustawy O pomocy społecznej
(ukończonych do dnia 31 grudnia 2013 r.),
 studiów wyższych na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia
(ukończonych do dnia 30 listopada 2007 r.),
 studiów wyższych na kierunkach: politologia i nauki społeczne (ukończonych do dnia 30
kwietnia 2004 r.) lub
b) zaświadczeniem o zatrudnieniu na stanowisku pracownika socjalnego przed 30 kwietnia 2004
r.
studiów w zakresie Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych na kierunku
Filologia angielska mogą dokonać wyłącznie osoby, które posiadają uprawnienia do nauczania
języka angielskiego w szkołach podstawowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r. poz.131), potwierdzone
właściwym dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska o
specjalności przygotowującej do zawodu nauczyciela języka angielskiego w szkołach
podstawowych,
studiów w zakresie Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckim na
kierunku Filologia angielska mogą dokonać osoby, które posiadają kompetencje, potwierdzone
dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska, w zakresie
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1.4)

1.5)

komunikacji w biznesie oraz, które posiadają udokumentowaną znajomość języka
niemieckiego na poziomie co najmniej B2,
studiów w zakresie Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskim na
kierunku Filologia angielska mogą dokonać osoby, które posiadają kompetencje potwierdzone
dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska w zakresie
komunikacji w biznesie oraz, które posiadają udokumentowaną znajomość języka
hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2.
studiów w zakresie Arteterapia z twórczą resocjalizacją na kierunku Pedagogika mogą dokonać
wyłącznie osoby, które udokumentują swoją aktywność na polu sztuki w rekrutacyjnym portfolio.
Przykłady prac artystycznych kandydata powinny wskazywać na zdolności ekspresji poprzez
sztukę, potencjał zaangażowania w proces twórczy w wybranym obszarze sztuki oraz przejdą
pozytywnie rozmowę z Komisją Kwalifikacyjną dotycząca zainteresowań kandydata, jego planów
zawodowych, doświadczenia pedagogicznego i arteterapeutycznego, oczekiwań i wymagań
dotyczących wybranej specjalności.

2) przy dużej liczbie zainteresowanych wyborem zakresu studiów na danym kierunku na Wydziale
Filozoficznym decyzje podejmuje Dyrektor Instytutu.
Przepisy końcowe
§14
1. Warunki rekrutacji w ramach przeniesienie z innej uczelni określi Senat w Regulaminie studiów.
2. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych warunkach, trybie oraz terminie rozpoczęcia
i zakończenia rekrutacji decyzje podejmuje Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie.
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