Załącznik do Uchwały nr 11/2021/2022 Senatu AIK z dnia 15 marca 2022 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 2022/2023.
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ROZDZIAŁ I
DEFINICJE I SKRÓTY
§1
1. Ustawa o systemie oświaty – ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.);
2. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.);
3. AIK – Akademia Ignatianum w Krakowie;
4. Rektor – Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie;
5. COS – Centrum Obsługi Studenta;
6. rekrutacja – postępowanie w sprawie przyjęcia na pierwszy rok studiów
rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023;
7. tura główna – nabór podstawowy na wszystkie kierunki z oferty edukacyjnej;
8. tura dodatkowa – nabór dodatkowy na kierunki, na których nie zostały zapełnione limity
miejsc;
9. lista rankingowa – lista kandydatów, którzy dopełnili wszystkich wymaganych
formalności podczas procesu rejestracji, tworzona odrębnie na każdym kierunku,
w kolejności od najwyższej sumy punktów rankingowych;
10. lista osób zakwalifikowanych – lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,
którzy zostali wyłonieni z listy rankingowej;
11. lista osób niezakwalifikowanych – lista kandydatów, którzy nie dopełnili wszystkich
wymaganych formalności

podczas procesu rejestracji i tym samym nie zostali

umieszczeni na liście rankingowej;
12. lista rezerwowa – lista kandydatów, którzy nie zostali przyjęci z powodu wyczerpani
limitu miejsc, stanowią tym samym grupę rezerwową. Kandydat w dowolnej chwili
może zrezygnować z miejsca na tej liście;
13. lista osób nieprzyjętych – lista kandydatów, którzy dokonali wszystkich wymaganych
formalności podczas procesu rejestracji, znaleźli się na liście rankingowej i nie zostali
przyjęci na studia z powodu nie wystarczającej sumy punktów rankingowych;
14. status „kandydat zrezygnował” – status nadany kandydatom, którzy zrezygnowali
z podjęcia studiów;
15. Komisja Rekrutacyjna - zwana dalej Komisją, w składzie i strukturze określonej przez
Rektora. Komisja podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia.
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16. Zespół d.s. oceny portfolio – zespół specjalistów powołany przez Rektora, w celu
merytorycznej oceny prac kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek
arteterapia;
17. wpis – wpis na listę studentów;
18. nowa matura – egzamin maturalny kończący się uzyskaniem świadectwa dojrzałości,
o którym mowa w ustawie o systemie oświaty;
19. stara matura – egzamin dojrzałości, uzyskany przed rokiem 2005, kończący się
uzyskaniem świadectwa dojrzałości, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty;
20. matura

IB

–

matura

międzynarodowa

przeprowadzana

przez

International

Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie;
21. matura EB – matura europejska przeprowadzana przez Szkoły Europejskie zgodnie
z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu 21 czerwca 1994 roku o statusie Szkół
Europejskich;
22. egzamin zagraniczny – egzamin, który został przeprowadzony za granicą, potwierdzony
świadectwem

lub

innym

dokumentem

uprawniającym

do

ubiegania

się

w Rzeczypospolitej Polskiej o przyjęcie na studia wyższe, inny niż matura IB i matura
EB;
23. opłata rekrutacyjna – opłata za przeprowadzenie rekrutacji, o której mowa
w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów (Dz.U. z 2021 r. poz. 661 z późn. zm.);
24. cudzoziemiec - w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba
nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie polski
paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są
traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy;
25. osoby z niepełnosprawnością – osoby posiadające prawomocne orzeczenie
o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia,
o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
ODRĘBNE AKTY WEWNĘTRZNE
§2
1. Rektor w drodze zarządzenia określa szczegółowy terminarz rekrutacji, wysokość opłaty
rekrutacyjnej i zasady jej pobierania, listę wymaganych dokumentów oraz szczegółowe
zasady prowadzenia rekrutacji w systemie elektronicznym.
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2. Rekrutacja na studia rozpoczyna się nie później niż 30 czerwca i kończy się nie później niż
15 października.
3. Rektor AIK może podjąć decyzje o przeprowadzeniu kolejnego naboru po 15 października.

PRZEPISY OGÓLNE
§3
1. Przyjęcie na pierwszy rok studiów następuje przez rekrutację.
2. Rekrutacja na studia prowadzona w 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.
3. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w AIK mogą
się ubiegać osoby, posiadające dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego
stopnia lub jednolitych magisterskich.
4. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom
ukończenia studiów wydany w RP albo za granicą uznany w RP zgodnie z art. 326 ust.1
ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub na podstawie umowy
międzynarodowej, o której mowa w art. 327 ust. 1 tej ustawy lub uprawniający do
ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, z wyłączeniem osób, które ubiegają
się o przyjęcie na kierunek arteterapia.
5. Kandydaci, którzy posiadają status studenta AIK, nie mogą wnioskować o przyjęcie na
kierunek, na którym aktualnie studiują w ramach tego samego stopnia studiów.
§4
1. Nabór na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie odbywa się na
podstawie przeliczenia wyników egzaminów maturalnych (nowa matura), egzaminu
zagranicznego, 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
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oraz ogólnopolskich w Akademii Ignatianum w Krakowie w latach 2019/2020; 2020/2021;
2021/2022; 2022/2023.
2a. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje 3 pierwsze osoby z listy - według liczby punktów na
wybrane kierunki studiów stacjonarnych prowadzonych w AIK laureatów nagrody I stopnia
konkursu wiedzy „o św. Ignacym, jezuitach i Akademii Ignatianum w Krakowie”. Osoby te
zostają przyjęte po za uchwalonym limitem miejsc na wskazane kierunki.
2b. Laureaci nagrody II stopnia konkursu wiedzy „o św. Ignacym, jezuitach i Akademii
Ignatianum w Krakowie” otrzymują dodatkowe punkty preferencyjne (5 punktów) w
postępowaniu rekrutacyjnym na wybrane kierunki studiów stacjonarnych prowadzonych w
AIK.
2c. Laureaci nagrody I i II stopnia muszą przejść przez pełen tryb rekrutacji wymieniony w
§7 warunków rekrutacji.
2d. Regulamin konkursu określa odrębne zarządzenie Rektora.
3. Nabór na studia II stopnia odbywa się według zasad określonych w rozdziale III.

KOMISJA I INNE ZESPOŁY
§5
1. Rekrutację na studia przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, szczegółowy zakres prac
i obowiązków oraz skład Komisji określa odrębne zarządzenie Rektora.
2. Prace Komisji organizuje Przewodniczący Komisji.
3. Sekretarz Komisji dokumentuje przebieg podejmowanych czynności.
4. Bieżącą obsługę procesu rekrutacji zapewnia COS.
5. Zespół d.s. oceny portfolio dokonuje oceny złożonych prac kandydatów ubiegających się
o przyjęcie na kierunku arteterapia zgodnie z kryteriami z §12 ust. 3c.
6. Zespół d.s. oceny portfolio przekazuje listę przyznanych punktów, o których mowa w ust.
5 do Komisji Rekrutacyjnej przed rankingiem.
§6
1. Decyzję o odmowie przyjęcia na studia podpisuje Przewodniczący Komisji.
2. Dla poszczególnych kierunków studiów, Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością
głosów, w co najmniej 3 osobowym składzie.
3. Komisja Rekrutacyjna w przypadku kandydata, będącego cudzoziemcem,

może

przeprowadzić egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego.
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4. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej może odbyć się za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość.
5. Od decyzji Komisji służy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia
decyzji.
TRYB REKRUTACJI
§7
1. Rekrutacja na studia prowadzona w AIK na rok akademicki 2022/2023 odbywa się za
pomocą systemu elektronicznego.
2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest obowiązany do zapoznania się
z warunkami i trybem rekrutacji na wybrane studia prowadzone przez AIK, z informacją
o przetwarzaniu danych osobowych, regulaminem opłat. regulaminem studiów oraz
warunkami i trybem wyboru zakresu kształcenia.
3. Kandydat wypełnia elektroniczny formularz rejestracyjny w celu założenia indywidualnego
konta rekrutacyjnego za pomocą systemu elektronicznego. Rejestrując się w systemie
kandydat wprowadza wymagane dane osobowe, teleadresowe oraz informacje dotyczące
swojego wykształcenia.
4. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za błędy i skutki wynikające z wprowadzenia do
systemu niepełnych lub błędnych danych.
5. Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na studia ma możliwość zadeklarowania do
3 kierunków studiów.
6. Po wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, w systemie zostanie
udostępniona możliwość dokonania opłaty rekrutacyjnej.
7. W przypadku płatności dokonywanych w ostatnich dniach rejestracji na studia, kandydat
jest zobowiązany do dostarczenia dowodu wniesienia opłaty do COS, nie później niż
w terminie wyznaczonym na księgowanie opłat rekrutacyjnych.
8. AIK pobiera opłatę rekrutacyjną za prowadzenie rekrutacji. Kandydat zobowiązany jest
uiścić opłatę za każde swoje zgłoszenie rekrutacyjne.
9. AIK nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.
10. Kandydat zobowiązany jest do regularnego sprawdzania informacji w elektronicznym

systemie oraz na swojej poczcie elektronicznej.
kandydat

również

za

AIK może przekazywać informację

pośrednictwem

strony

internetowej:

www.ignatianum.edu.pl/rekrutacja. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za skutki
niedopełnienia powyższego obowiązku.
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11. AIK nie ponosi odpowiedzialności za niemożność́ zalogowania się̨ do elektronicznego

systemu lub dokonania zmian spowodowaną awariami sieci telekomunikacyjnych
niezależnymi od AIK oraz okresowymi przeciążeniami serwerów.

§8
1. Komisja na podstawie postępowania kwalifikacyjnego tworzy listę rankingową, dla
określonego kierunku studiów.
2. Po ustaleniu listy rankingowej następuje ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz
listy rezerwowej.
3. 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 zarówno
podczas naboru głównego jak i podczas naborów uzupełniających.
4. Dla danego kierunku studiów wysokość progu zależy od:
1) liczby podań na dany kierunek studiów,
2) uzyskanej przez kandydatów sumy punktów rankingowych (wskaźników rekrutacji),
3) dostępnego limitu miejsc na dany kierunek studiów.
W odniesieniu do wszystkich kandydatów, których wynik jest niższy ustalony próg
punktowy, Komisja, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w danym
naborze, wydaje decyzję o odmowie przyjęcia z powodu zbyt małej liczby punktów
rankingowych. Jeżeli limit miejsc na dany kierunek nie zostanie wyczerpany, to lista
przyjętych uzupełniana jest kandydatami, którzy znajdują się na liście rezerwowej.
5. Kandydaci kwalifikowani są do przyjęcia na kierunek studiów od największej sumy
punktów rankingowych, aż do wyczerpania limitu miejsc na ten kierunek z zastrzeżeniem
ust. 3.
6. Po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego w systemie elektronicznym,
kandydat zakwalifikowany jest zobowiązany do dokonania wpisu na studia poprzez
dostarczenie, w terminie wyznaczonym przez Rektora, wymaganych dokumentów
określonych odrębnym zarządzeniem. Niedopełnienie tych obowiązków w wyznaczonym
terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.
7. Kandydaci będący absolwentami AIK nie są zwolnieni z obowiązku dokonania wpisu na
studia.
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8. Kandydaci będący osobami niepełnoletnimi mogą dokonać wpisu tylko po przedstawieniu

pisemnej zgody opiekuna prawnego. W przypadku gdy opiekun nie może osobiście złożyć
zgody, kandydat zobowiązany jest do przedstawienie wspomnianej zgody wraz
poświadczeniem notarialnym lub w formie aktu notarialnego.
9. Jeżeli kandydat znajduje się na liście rezerwowej, może zostać przyjęty w miejsce osób,
które nie dokonają wpisu w wyznaczonym terminie a zostały zakwalifikowane 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 ramach
limitu miejsc. Kandydaci niezakwalifikowani 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, podanym przez kandydata w formularzu rejestracyjnym.
10. Kandydat, który ubiegał się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia
magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki 2022/2023 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, przez system elektroniczny,
zgodnie ze terminarzem rekrutacji na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia
oraz jednolite studia magisterskie w AIK na rok akademicki 2022/2023. 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.
11. Uczelnia, przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji przechowuje kopie
dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów z przyczyn formalnych
lub z powodu 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.

CUDZOZIEMCY
§9
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1. Cudzoziemcy podejmują studia na AIK na zasadach odpłatności o których mowa w art. 79
ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zasady odpłatności nie dotyczą
osób wymienionych w art. 324 ust. 2 tejże ustawy.
2. Cudzoziemiec może być również zwolniony z opłat za studia na podstawie art. 324 ust. 1
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
3. Wysokość opłaty o której mowa w ust. 1 określa regulamin opłat.
4. Cudzoziemcy mogą podjąć studia, jeżeli:
a) posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce, lub
b) posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub
c) są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (t.j.: Dz.U. z 2020r. poz. 1398 z późn.zm.), lub
d) posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro.
5. Cudzoziemcy mogą zostać przyjęci na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

a) ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim
w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa
wyższego, lub
b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka
polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową
Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
c) uzyskają potwierdzenie AIK, że ich oraz stopień znajomości języka polskiego
pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim, lub
d) posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub
e) ukończyli szkołę ponadpodstawową, w której zajęcia były prowadzone w języku
polskim.
6. Cudzoziemcy, którzy chcą studiować w języku polskim, powinni przedłożyć potwierdzenie
znajomości języka polskiego. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego
są:
a) zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku
polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w jednej ze szkół wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego,
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b) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
c) inny dokument potwierdzający, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na
podjęcie studiów w języku polskim na poziomie minimum B2. Decyzje o uznaniu
dokumentu podejmuje KR.
d) świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej bądź dyplomy ukończenia studiów
z polskim językiem wykładowym.
7. Cudzoziemcy którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka
polskiego mogą przystąpić do egzaminu znajomości języka polskiego przeprowadzanego
przez AIK. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
§ 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 COS.
3. Komisja może w stosunku do kandydata będącego osobą niepełnosprawną
zmodyfikować sposób postępowania kwalifikacyjnego na podstawie prawomocnego
orzeczenia 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.

ROZDZIAŁ II
ZASADY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STUDIA PIERWSZEGO
STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
§ 11
1. Rekrutacja odbywa się na następujący kierunek studiów wybrany przez kandydata:
11

a) na studia pierwszego stopnia:
Instytut Nauk o Wychowaniu
Forma studiów

Kierunek studiów

Studia stacjonarne/niestacjonarne

Pedagogika

Instytut Neofilologii
Forma studiów

Kierunek studiów

Studia stacjonarne

Filologia angielska

Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Forma studiów

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
Kulturoznawstwo

Studia stacjonarne
Turystyka i rekreacja

Instytut Dziennikarstwa
Forma studiów

Kierunek studiów
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Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia stacjonarne

b) jednolite studia magisterskie:
Instytut Nauk o Wychowaniu
Forma studiów

Kierunek studiów

Studia stacjonarne/niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Instytut Psychologii
Forma studiów

Kierunek studiów

Studia stacjonarne/niestacjonarne

Psychologia

2. Kandydat przyjęty na studia wybiera, w trakcie trwania studiów, zakres kształcenia na
danym kierunku. Szczegółowe zasady wyboru zakresu kształcenia określa Dziekan
danego wydziału w drodze Zarządzenia.
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 według następującego porządku:
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:
Przedmiot

pierwszy

poziom podstawowy
lub rozszerzony

Przedmiot

drugi Przedmiot trzeci – do wyboru spośród

poziom
podstawowy
rozszerzony

lub

poziom
podstawowy

poziom rozszerzony
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Język polski

Język obcy
nowożytny

Matematyka

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 5:
i. poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów
rankingowych).
ii. 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 pierwszy Przedmiot drugi
–

poziom –

poziom Przedmiot trzeci – do wyboru spośród

podstawowy

lub podstawowy

rozszerzony

rozszerzony

lub poziom podstawowy lub rozszerzony

Biologia
(Biologia z higieną
i ochroną środowiska)
Chemia
Filozofia
Fizyka i astronomia
Geografia
Historia
Historia muzyki
Język polski

Język obcy

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 5:
i.

poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów
rankingowych)

ii.

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.
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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.
Ocena

Punkty procentowe

(skala 1-6)

Ocena

Punkty

(skala 2-5)

procentowe

dopuszczająca (2)

30%

-

-

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 5:
współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych) - punkty
procentowe przeliczone z wyników z każdego przedmiotu zdanego na egzaminie
dojrzałości.
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.
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w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości
w formie matury dwujęzycznej ustala się współczynnik przeliczeniowy punktów
procentowych na punkty rankingowe 0,2.
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 5:
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 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
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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 5:
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

Ocena

Punkty procentowe

(skala 1-6)

Punkty procentowe

(skala 2-5)

dopuszczająca (2)

30%

-

-

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 5:
język polski – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów
rankingowych),
język angielski – współczynnik 0,2 (np. 70% x 0,2 = 14 punktów)
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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:
język angielski – współczynnik 0,3 (np. 70% x 0,2 = 14 punktów).
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 sytuacji, gdy językiem urzędowym kraju, w
którym kandydat ukończył szkołę średnią jest język angielski, dwukrotnie będą
przeliczane wyniki z języka angielskiego (zarówno jako pierwszy i drugi
przedmiot). W przypadku braku oceny z języka anielskiego kandydaci
zobowiązani są przystąpić do testu z języka angielskiego, o którym mowa pkt 7.
warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów,
o których mowa w pkt 6, których zaświadczenie o wynikach egzaminu
zagranicznego 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
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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

Ocena na świadectwie

skala 1 - 12

skala 1 – 5

12

5

Punkty procentowe
100%

11

90%

10

85%

9

4

75%

8

65%

7

55%

6

3

50%

5

40%

4

2

30%

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)

x

0,15

na przykład 12 punktów rankingowych = (180-100) x 0,15.
2) Zasady przeliczania wyników ze świadectw

wydanych przez szkoły w Rosji,

Kazachstanie:
Oceny na świadectwie
opis
otliczno (5,0)

Punkty

Rosja

Kazachstan

skala 1 – 5 skala 2 - 10

skala 1 - 5

5

10
9

5

procentowe

100%
90%

20

8
choroszo (4,0)

4

udowlietworitielno

3

(3,0)

7

80%
4

70%

6

60%

5

50%

4

3

40%

3
nieudowlietworitielno
(2,0)

2

2

30%
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 EGE ( Egzamin Państwowy) punkty
przeliczane są zgodnie z poniższą zasadą:
Punkty
rankingowe =
wynik
z przedmiotu
EGE
x
0,15
na przykład 12 punktów rankingowych = 80 x 0,15.
3) Zasady przeliczania wyników ze świadectw wydanych przez szkoły na Białorusi:
Ocena na świadectwie
skala 1 – 10

Punkty procentowe

10

100%

9

90%

8

80%

7

70%

6

60%

5

50%

4

40%

3

30%

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);
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b) W przypadku przedłożenia wyników z CT punkty przeliczane są zgodnie z poniższą
zasadą:
Punkty

rankingowe =

wynik

z przedmiotu

CT

x

0,15

na przykład 12 punktów rankingowych=80 x 0,15.
4) Zasady przeliczania wyników ze świadectw wydanych przez szkoły na Litwie:
Oceny na świadectwie
skala 1-10

Punkty procentowe

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 państwowych (Brandos
Atestatas), 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,
Reifeprüfungszeugnis

Punkty procentowe

skala 1–5
1

100%

2

75%

3

50%

4

25%

22

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

(Reifeprüfungszeugnis),

ustala

wyników
się

z

współczynnik

egzaminów

maturalnych

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 procentowe

skala 1–6
1

100%

2

75%

3

50%

4

25%

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:
i.

ii.

Poziom podstawowy: punkty rankingowe = ((ocena z przedmiotu na
egzaminie
maturalnym/10)
x
100)
x
0,10
na przykład 10 punktów rankingowych=(15/15) x 100) x 0,1.
Poziom rozszerzony: Punkty rankingowe = ((ocena z przedmiotu na
egzaminie
maturalnym/15)
x
100)
x
0,15
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
Opis

Czechy

Słowacja

Punkty procentowe
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skala 1–5

skala 1–5

1

1

100%

2

2

75%

dobry (4,0)

3

3

50%

dostateczny (3,0)

4

4

25%

5

5

0%

vyborny (6,0)
chwalebny/velmi
dobry (5,0)

niedostateczny
(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 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%

A-

90%

B+

85%

B

80%

B-

75%

C+

65%

C

60%

C-

55%

D+

45%

D

40%

D-

35%
24

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);
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

skala literowa

AS-Levels

A-Levels

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
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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:
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 Baccalaureat
skala 1 – 20

Punkty procentowe

20

100%

19

95%

18

90%

17

85%

16

80%

15

75%
26

14

70%

13

60%

12

55%

11

45%

10

40%

1-9

0%

a) W przypadku przedłożenia wyników z Baccalaureat, 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

molto bene
(5,0)
piu che bene
(4,5)
bene (4,0)

29-30

27-28
25-26

piu che
sufficiente

Punkty procentowe
Skala 1-10
10

9

8

100%

90%
70%

7
22-24

50%

(3,5)
sufficiente
(3,0)

18-21

insufficiente
(2,0)

1-17

6

1-5

30%

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).
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13) Zasady przeliczania wyników ze świadectw maturalnych wydanych przez szkoły
w Grecji:
Ocena na świadectwie
Punkty procentowe

skala 1 – 20
20

100%

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 Selectividad
skala 1 – 10

excelente/sobresaliente

Punkty procentowe

9-10

100%

notable (4,5)

8-8,99

90%

notable (4,0)

7-7,99

70%

(5,0)
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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 0,15 (na przykład 70% x 0,15= 10,5 punktów rankingowych).
15) Zasady przeliczania wyników ze świadectw maturalnych wydanych przez szkoły we
Szwecji:
Ocena na świadectwie
Punkty procentowe
skala literowa do
Skala literowa po 2013 r.
2013 r.
MVG
A
100%
VG
B
80%
C
60%
G
D
40%
E
20%
IG
F
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 - biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym po
dokonaniu rejestracji w systemie elektronicznym i po przesłaniu 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%

29

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

i.

rankingowych)
poziom rozszerzony – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5

ii.

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 biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym po dokonaniu
rejestracji w systemie elektronicznym i po przesłaniu w określonym terminie wymaganych skanów
dokumentów, przy czym z każdego przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym
otrzymują następującą liczbę punktów:

Wynik na dyplomie EB

Punkty procentowe

9,00 – 10,00

100%

8,00 – 8,99

90%

7,00 – 7,99

80%

6,70 – 6,99

70%

6,00 – 6,69

60%

5,00 – 5,99

45%

4,00 – 4,99

30%

0,00 – 3,99

0%

a) ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na
punkty rankingowe z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 i ust. 4 pkt 4:
i.

poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów
rankingowych);

ii.

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 COS na podstawie danych wprowadzanych przez kandydatów do systemu
elektronicznego wylicza sumę punktów rekrutacyjnych, 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
§ 12
1. Rekrutacja odbywa się na następujący kierunek studiów wybrany przez kandydata:
1) Instytut Nauk o Wychowaniu
Kierunek

i

forma

Wymagane wykształcenie kandydata

studiów
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

Pedagogika

równorzędny) albo inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do

stacjonarna/niestacjonarna

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.

1.

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 w obszarze sztuki lub z

Arteterapia
Stacjonarna/niestacjonarna

innych obszarów, których efekty są zbieżne (w takim przypadku decyzję o
dopuszczeniu do procesu rekrutacji podejmuje Dziekan) i posiadają dokument
uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach wyższych, tj:


dyplom ukończenia ww. studiów (tytuł zawodowy licencjata lub magistra
albo równorzędny), albo
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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.

2. Od kandydatów aplikujących na

kierunek Arteterapia wymagane jest złożenie

portfolio. Przykłady prac artystycznych kandydata powinny wskazywać na zdolności
ekspresji poprzez sztukę oraz potencjał zaangażowania w proces twórczy
w wybranym obszarze sztuki.

2) Instytut Neofilologii
Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia

Filologia angielska

pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za

Stacjonarna

granicą na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: język angielski.

3) Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Kierunek

i

forma

Wymagane wykształcenie kandydata

studiów
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
Administracja i polityka
publiczna
stacjonarna/niestacjonarna

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.

4) Instytut Filozofii
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Kierunek i forma

Wymagane wykształcenie kandydata

studiów
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 dokument uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach
wyższych, tj:


dyplom ukończenia ww. studiów (tytuł zawodowy licencjata lub magistra albo
równorzędny), albo

Filozofia
Stacjonarna



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.

5) Instytut Kulturoznawstwa
Kierunek i forma studiów

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 dokument
uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach wyższych, tj:


dyplom ukończenia ww. studiów (tytuł zawodowy licencjata lub magistra
albo równorzędny), albo

Kulturoznawstwo

inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów

stacjonarne

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.

6) Instytut Dziennikarstwa
33

Kierunek i forma studiów

Wymagane wykształcenie kandydata
i

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia

społeczna

pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju

Dziennikarstwo
komunikacja

lub za granicą.

stacjonarne

2. Kryterium kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia z zastrzeżeniem rekrutacji na
kierunku arteterapia jest tzw. konkurs-ranking uwzględniający:
a) ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub na dyplomie
ukończenia studiów magisterskich - do 5 punktów (np. ocena na dyplomie dobry plus
<4,5> daje 4,5 pkt.),
b) średnią ważona ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest
brany pod uwagę w konkursie-rankingu – do 5 punktów (np. średnia ocen <4,25> daje
4,25 pkt.).
3. Kryterium kwalifikacyjnym na kierunku arteterapia jest konkurs-ranking uwzględniający:
a) ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub na
dyplomie ukończenia studiów magisterskich - do 5 punktów,
b) średnią ważona ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest
brany pod uwagę w konkursie-rankingu - do 5 punktów,
c) portfolio prac artystycznych kandydata, poddane ocenie przez Zespół ds. oceny
portfolio, do 40 punktów. Portfolio będzie oceniane za następujące elementy:
i.

Posiadane przez kandydata świadectwa oraz inne potwierdzenia ukończenia
warsztatów i kursów artystycznych i innych aktywności prezentujących
potencjał twórczy kandydata – do 10 punktów.

ii.

Jakość prac, zdolności artystyczne, kreatywność – do 20 punktów.

iii.

Ekspresja i zaangażowanie w proces twórczy – do 10 punktów.

4. 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

Odpowiednia ocena w skali od 2 do 5

2

2

2,5

2

3

3

3,5

3

4

3,5
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4,5

4

5

4

5,5

4,5

6

5

4a. W przypadku, gdy kandydat ukończył Uczelnie w systemie europejskim 6 stosuje się
następujący przelicznik:
Uzyskana

Punkty

ocena

ECTS

Definicja

5.0

A

Very good

4.5

B

Plus good

4.0

C

Good

3.5

D

3.0

E

Satisfactory

2.0

F

Fail

Plus
satisfactory

4b. W przypadku, gdy kandydat ukończył Uczelnie za granicą w innym systemie niż
europejski przedstawia dokument, w którym musi znajdować się informacja o skali, zgodnie
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z którą oceny zostały wystawione. Skala jest bowiem istotnym czynnikiem w przeliczeniu
ocen na punkty.
5. Kandydat przyjęty na studia wybiera, w trakcie trwania studiów, zakres kształcenia na
danym kierunku. Szczegółowe zasady wyboru zakresu kształcenia określa Dziekan
danego wydziału w drodze Zarządzenia.

PRZEPISY KOŃCOWE
§13
1. Warunki rekrutacji w ramach przeniesienia 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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