
[Jchwala nr 287

Senatu Itn iwersytetu w Biary-mstoku

z dnia 20 kwietnia 2005 roku

w sprnuie x,ostttl, trybu przyjqt oruz zukresu egzamiruhv vstgpnych na I rok stutlirjty

v Uniwersytecie w Bialymstoku tp roku akademickim 2006/2007

CzpSd ogrilna

$l

Uniwersytet w tsialymstoku prowadzi nabor kandydat6w na jednolite studia magisterskie,

studia wyzsze zawodowe oraz uzupelniajQce studia magisterskie w ramach limitu nrre.;sc

(przyjpi) ustalonego przez Senat.

$2

I Przyjgcie kandydatow na pierwszy rok studiow nastgpuje na potlstawie postgpowania

kwalifi kacyjnego, kt6rego elementami s4:

- konkurs swiadectw - dla kandydat6w posiadaiQcych Swiadectwo doirzalosci uzvskane w

systemie,,starej matury",

- konkurs (ranking) (redniej punkt6w procentowych uzyskanych z przedmiotow w czgdci

pisemnej egzaminu maturalnego - dla kandydat6w posiadaj4cych swiadectrvo doirzaloSci

uzyskane w systemie ,,nowej matury",

- konkurs (klasvfikacja koircowa) 6wiadectw ukonczenia szkoly (redniej - clla kandydatow

posiadajqcych 6wiadectwo dojrzaloSci uzyskane w systemie,,nowej matury',,

egzamrn prsemny,

egzamrn ustny,

rozmowa kwalilikacyjna,

lanking srcdniej ocen ze studiow licencjackich

uzupelniaj4ce,
I

- dla kandydatorv na rragisterskie studia
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J,

- ranking ostatecznego wyniku studiow wyzszych zawodowych (ocena na ciyplomie

licencjata) - dla kandydatow na rnagister.skie stuclia uzupelniaj4ce,

- nabor na poclstawie z,Iozenia wymaganych dokumento,uv

!Vszystkie etapy posrppowania kwalifi kacyj nego oceniane s4 punktowo

Postgporvanie rekrutacyjne lacz4ce dwa etapy kwalifikaoji jest ukonczone z rvynikrenr

pozyt).wnym, jeSli kandydat r:zyska z kaZdego etapu egzaminu wynik pozy,tywny

Pisemny egzamin wstgpny jest anonimowy praca pisemn4 oceniai4 niezaleznie dwal

egzamlnatorzy, specjalisci z danego przedmiotu. w razie niezgodnosci opinii

egzamrnatorow, ostatecznA oceng (lub punktacig) ustala przewodnicz4cy komisji

Jezeli kandydat nie przyst4pil do egzaminu maturalnego z ktoregos z przedmiot6w obigtych

krvalitikacj4 na studia przystgpuje do egzaminu z tego przednriotu (przedmioto\l ) na Uczelni

wynrk tego egzaminu (kofrcorva liczba uzyskanvch punktow w skali od 0-100) iesr

r.v1'liczona rvg algorytmu dla egzaminu maturalnego na pozionrie rozszerzon\ m

W postgpowaniu reknrtacyjnym nie uwzglgdnia si9 certyfikatow jqzvkowych

(i3

Zestawy za_eadniefr oraz ewentualny wykaz literatury do egzaminu \,vstgpnego s4

udostppniane kandydatom nie polniej niz na 4 mresi4ce przed terminent rozpoczgcia

egzaminow wstgpnych, na warunkach okreSlonych przez Dziekana.

S4

Tematy prac piscmnych oraz testy przygotorvuiq, z uwzglgdnieniem zasad tajnosci, osoby

wyznaczone przez Przervodnicz4cych Komisji Wydzialowych

Pisemne prace egzaminacyjne mog4 byi udostgpniane do wgl4du kandydatom w obecnoscr

przedstawiciela wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej w ci4gu l4 dni od dnia ogloszenia

rvynikow egzaminu pisemnego.

$s

Postgporvanic ku,alitikaclrre przeprorvadzaj4 wydziakrr.ve Kornisjc Rokrutac\jne, powolane

rra r.r niosek Rady Wydziakilv prz.ez l)z.iekana

2

4

5

6

')



2 PrzewodniczEcym Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej jest Dziekan lub

akademicki wyznaczony pr zez Dziekana.

Do zadai Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej nnle2y w szczeg6lno5ci:

a zatwierdz.anie testow i tematow prac pisemnych (wyboru clokonuje

WKR) oraz nad26r nad ich organizacy jnym przygotor.vaniem.

b kontrola kompletno$ci dokuntentow skladanych przez kandydat6w,

c zawiadomienie kandydat6w o terminie postgpowania kwalilikacyj nego,

d przeprorvadzenie postqpowania krvalifikacyjnego,

e podawanie do wiadomoSci wynikow ka2dego etapu cgzanrinow,

f. przyjmorvanie kandydat6w na studia w ramach limitu.

g indywidualne, pisemne powiadomienie kandydatow o przyjpciu lub nie przyigciu na

studia,

h opiniowanie odrvolair do Uczelnianej Kornisji Rekrutacyjnej,

i wydawanie zaiwiadczeh o wynikach postgpowania, w kt6rych nalezy ka2dorazo*-o

zamteszczaa peln4 informacjg zawierai4c4 wyniki wszystkich elementow postgpowanla

kwalilikacyjnego:

- w przypadku egzaminu wstQpnego - podanie wszystkich przedmiotow i uzyskanych

wynik6w (stopnie, punkty),

- w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej - podanie wynikow,

w przypadku posfugiwania sig punktacja _. podanie rvynik6rv kwaliiikuj4cych do
przyjpcia,

odsylanie dokument6w kandydatom nie przyjgtym na studia

lv pracach wydzialowych Komisji Rekrutacyjnych bior4 udziat przedstawiciere studentow

Ich liczbg okre(la Rada wydzialu, na wniosck organu Samorz4du Studenckiego.

w sklad wydzialowych Kornisji Rekrutacyjnych, w charakterze obsenvatora, mog4

wchodzi6 nauczyciele szkol Srednich delegowani przez Kuratora oswiaty Decyzip rv tej

sprawie podejmu je Rada Wydzialu

Uczelnian4 Komisjg Rekrutacyjn4 poivoluje Rcktor przervod nicz4cy nr Uczelnianej Kornisji
I{ekrutacyjnel .jest Prorcktor ds Dydaktvcznlch i Studenckich Do sklatlu [.]czelrriarrei

Kornisji Rekrutacyjnej Rcktor nroZe por.volac plzedstawiciela Sanrorzildu stuclcnckiego

Do zadrfi Uczelnianej Kontisji Rekrutncyjnej naleiy w szczeg6lnoSci:

a. koordynacja i nadz6r nad prac4 Konrisji Wydziakrwych,
1

rnny nauczyciel

przewodnicz4cv

J.
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D przyjmowanie intbrmacji i protokolow Wydzialowych Komisjr Rekruracyjnych z.

wynikow iprzebiegu postgpowania kwalitikacyj nego na poszczeg6lnych kierunkach i

specjalnoSciach,

c rozpatrywanie iprzedkladanie Rektorowi wniosktirv w sprawie odrvolan kandvciar(rw

od decyzj i !Vydziakrwych Komis.ji Reknrtac\jn!.ch

QO

wydzialowe Komisje Rekrutacyjne, na podstarvie posiadanych inlormacji o kandydatach

niepelnosprar.vnych, doloz4 rvszelkich staraf, aby zapewnic kandydatom dogodne lvanrnki

uczestnictwa w postgpowaniu kwalifikacyjnym.

szczegolorve zasady uczestnictwa kandydat6w niepelnosprawnych w postQpowaniu

kwalifikactjnym na studia w Uniwersytecie w Bialymstoku okresla Dziekan wydziaru, rv

momencie zloLenia dokumentow przez kandydata. lecz nie polnie.i niz na I'l dni przed dat4

rozpoczgcia egzaminu wstgpnego.

3.

2

ri7

Bez egzaminu wstgpnego bgd4 przyjmowani na studia kandydaci, posiadaj4cy matury

miEdzynarodowe, jedli wybrane przez nich przedmioty maturalne s4 zgodne z profilem

studi6w

Posiadacze matur zagranicznych, maj4cy obywatelstwo polskie, s4 przyjmowani na studia

wedfug zasad obowi4zuj4cych kandydatow posiadaj4cych matury polskie

osoby, ktore uzyskaly Swiadectwo ukoriczenia szkoly Sredniej za granic4 bgd4 dopuszczane

do postppowania kwalifikacyj nego, jezeli przedlo24 nostryfikacjp srviadectwa dojrzalorici lub

jezeli swiadectwo to zar,viera stwierdzenie, iz dana osoba ma prawo ubiegalria si9 o stutlia

\.vyzsze w kraju wystarvienia tego swiadectwa albo tez do riwiadectwa jest dol4czone

zaswiadczenie, wystawione przez polski konsulat, szkolg lub wladze szkolne rvladcilvego

kraju, potwierdzaj4ce uprawnienie do ubiegania sig o studia wyzsze w kraju wystarvicrria

6r.viadectwa. Srviadectrvo takie nroze zostac potwierd zor,c' przez odporviednie Kuratorium

OSwiaty rvlaSciwe dla ntiejsca zamieszkania kandydata rv Polsce.

l)rzyiqcie cudzozienrcolv na studia rcguluje art J3a Lrst 2 i-l []starvy o Szkolnictrviu

Wyzszyrn (Dz U nr 65, puz 385 z 1990 roku z polniejszynri zmianarni)
A



5 Cudzoziemcy rvymienieni w art

obowiqzu_j4cych obywateli polskich,

szczegolowej niniej szej trchwaly

Cudzoziemcy nie rvymienieni w art.

Rektora.

3-.la ust 2 mog4 podejmorvac studia na zasadach

a w iec podlegaj4 zasadom rekrutacji zawartym w czgsci

33a ust.2 Ustawy s4 przyjmorvani na studia decyzj4

s8

I Od kandydatow na I rok studiow wymagane s4 nastgpuj4ce dokumenty.

a formularz tvypelniony wedlug okreSlonego wzoru,

b tbrmularz deklaracjiz okresleniem wybranegojgzyka obcego i poziornu Iektorat_,

c swiadectwo dojrzalosci w oryginale lub odpis swiadectwa rvydany przez szkoig

w przypadku kandydatow posiadai4cych swiadectwo dojrzalo:ici uzyskane w systemie

,,nowej matury" wymagane jest rownieZ Swiadectwo ukoriczenia szkoly Sredniej,

d. dow6d uiszczenia ofaty wnoszonej przez kandydata ubiegaj4cego siE o przyjgcre na

studia,

e orzeczenie lekarskie, stwierdzaj4ce brak przeciwwskazari do studiowania na obranei

specJalnosct,

4 fotografi e legitymacyjne,

kserokopia dowodu osobistego,

oryginal dyplomu ukoirczenia studiow zawodowych, danego lub pokrewnego kierunku

studiow, w przypadku kandydatow na uzupelniaj4ce studia magisterskie,

wysokosi oplaty pobieranej od kandydatow ubiegaj4cych sig o przyjgcie na studia, zostanre

ustalona przez Rektora, po okresleniu przez Ministra Edukacji Narodow-ej i Sportu gornej

granicy oplat i podana do lviadomoici rv terminie p6zniejszym w uzasadnionych

przypadkach Dziekanowi przys.luguje prawo zr.volnienia kandydata z obowi4zku uiszczenra

tej optaty.

w przypadku przedlozenia orz.ec,enia lekarskiego, stwierdzai4cego przecirvrvskazanra

zdrowotne do podjgcia studiow na wybranyrn kierunku, wKR moze cldmorvic dopuszczenra

kandydata do postgpowania krvalilikacyjnego.

f
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Niestawienie si9 kandydata na egzamin Iub.iego czgdc, rv terminie podanym do wiaclornoscr

publicznej, eliminuje go z dalszego udzialu w postgpowaniu kwaliiikacyjnym Kandyclat,

ktory z waznych ptzyczyn nie mogl stawic sig w wyznaczonym dniu na egzalnin ustny,

rtoze za zgod4 przewodnicz4cego rvlariciwej komisji, przyst4pic do egzaminu rv innynr dniu

egzaminorv ustnych

I przebiegu postgpor.vania krvaliti kacyj nego kazdego kandldata sporz4dza srg protok'l,

ktorego druk stanolvi integraln4 czgsc formularza dla kandydata na studia w protokore

rvpisuje sig wyniki uzyskane z kazdego etapu postgpowania kw alifi kacyjnego protokol

powinien byi podpisany przez Przewodnicz4cego i wszystkich cz{onk6w Komisjr

Wszystkie skreSlenia i zmiany dokonpvane w protokole, powinny byc uzasadnione i

potwierdzone podpisem Przewodniczqcego Komisj i.

Laureaci i finali6ci olimpiad i konkursow przyjmowani s4 na I rok studiow przez

wydzialowe komisje rekrutacyjne z pominigciem postgpowania kwalifi kacyj nego. zgodnie z

Uchwai4 nr 288 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 20 kwietnia 2005roku

Z przebiegu postgpowania kwalifikacyjnego, dotycz4cego naboru na okeilony kierunek

studiow, lVydzialowa Komisja Rekrutacyjna sporz4dza protokol zawieraj4cy listg

wszystkich kandydatow rv kolejnoSci uzyskanych wynik6w oraz podjgt4 decyzjg o przvjgcru

b4dZ nie przyjpciu na studia podpisanq przez czlonk6w i przewodnicz4cego WKR Lisrq

osob przyjgtych, zgodnie z decylq przewodniczEcego, Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna

podaje do wiadomoSci kandydatom poprzez jej wywieszenie.

$t0
W przypadku niewyczerpania limitu rniejsc, na skutek rezygnacji kandydatow. WKR

wypelnia automatycznie miejsca o osoby zajmuj4ce kolejne pozycje w protokole doboru

kandl datorv

W przypadku. grJy liczba kandydatorv na dany kienrrek - specjalnoic, zakwalifikorrana rv

przodziale koicz4clm konkurs (ranking), przckrcrczy okreslorry. limit przyjgc. dodatkor',1rn

kr-v.'teriurn kwalifikacji jest irednia ocen uzyskana z przedmiotorv objqtlch systemem

rekrutacji na poszczegolne kierunki studiorv ze Swiadectwa dojrzaloSci w przypadku ,,starej

nratury" lub Srviadectrva ukoriczenia szkoly Srcdnicj w przypadku ,,norvcj matury"

1
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3. Kandydat, kt6ry zdal egzamin wstqpny lecz nie zostal przyjgty z powodu braku miejsc na I

rok studiow dziennych moze ubiegac sig o dopuszczenie do studiow w charakterze wolneeo

sluchacza. Decyzjg w tej sprawie podejnruje Dziekan Wydzialu

Kand;"datom, ktorzy nie zostali przyjgci z powodu braku miejsc na pienvszy rok studiow,

przysluguje prawo odwolania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie l4 dni od

daty otrzymania decy'.-1i o odmowie przyigcia na dany kierunek studi6w. Kandydat nroze

rownie2 byi przyjgty na inny kierunek studi6w, na ktory nie zostal wyczerpany limit mie;sc

pod warunkiem jednolitodci zakresu egzaminu wstQpnego.

ostateczn4 decyzjg o przyjgciu na studia podejmuje Rektor na wniosek Uczelnianej Komisji

Rekrutacyjnej.

Decyzje o zwipkszeniu limitu przyjqc oraz przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji

podejmuje Rektor, na wniosek Wydzia{owej Komisji Rekrutacyjnej, okreSlaj4c jednoczei

termin przeprowadzenia postgpor.vania kwalitikacyj nego 
t'luyJIrcJ! uKIesla,4s Jeonoczesnle O

II. CzgS6 szczeg6lowa

W Y DZT AI, BIOLOGICZNO-CHE M ICZNY

Biologia

jednolite studia magisterskie - dzienne

limit niejsc - 80

Chemin

jednolite studia magisterskie -dzienne

Iimit niejsc - 70

Ochrona Srodowiska

studia wy2sze zawodowe- dzienne

linrit miejsc - 30

Postgpowanie kwalifikacyjne odbyr.va sig na podstarvie konkursu slviadectrv

warunkiem ubiegania sig o przyjpcie na dany kienrnek studiow. w przypadku kandydat6w

le-eitylnuj4cvch sig Srviadecti.vetn dojrzalo6ci uzyskanyrn rv systernie norvej nratury, jcst zdanie

o



pisemnego egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu rvybranego spoSrod nastQpri4cych.

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

Wynik, wyraZony w prooentach, uzyskany za egzamin.

a) zdarvany na poziomie podstawowym staje sig liczb4 punkt6w rankingowych,

b) zdawany na poziomie rozszerzonym staje sig liczb4 punktow rankingowych po

przemnozeniu przez rvspolczynnik 1.25

W przvpadku, gdy na Sr.viadectwie dojrzalo6ci podany jest oddzielnie wynik rv procentach za

czgSc egzaminu zdawan4 na poziomie podstawowym i czgSc zdarvan4 na pozrclmie

rozszerzonym wspolczynnik 1,25 dotyczy wyniku tej drugiej czpici, a pod uwagg bierze sig

u ynik jednej korzystniejszej czfsci egzaminu

JeSli kandydat zdaral na maturze egzaminy z wigkszej liczby przedmiotow spoSrod

wymienionych wyzej, pod uwage bierze sig wynik naj korzystniej szy

W przypadku kandydat6w legitymuj4cych sig Swiadectwem dojrzaloSci uzyskanym w

systemie starej matury, przy kwalifikacji na studia bierze sig pod uwagg sumg najrvyzszych ocen

uzyskanych na Swiadectwie dojrzaloSci z nastgpuj4cych przedmiot6w: biologia, chemia, tizyka i

astronomia, geografi a, matematyka

Suma ocen przemnozona przez wspolczynnik 3,5 (przy szeSciostopniowej skali ocen) lub przez

4,0 (przy czterostopniowej skali ocen) staje sig punktacjq rankingow4

l-iczba punkt6w uzyskana przez kandydata na studia, wedhrg podanych wy2ej zasad, jest

podstaw4 utworzenia Iist rankingowych kandydatow na poszczegolne kierunki studiow

W przypadku kandydat6w, ktorzy uzyskali tp sam4 liczbg punktow, o kolejnoSci na li3cie

decyduje wyzsza ocena koncowa na Swiadectwie dojrzaloSci (Swiadectwie ukonczenia szkoly

Sredniej - w przypadku nowej matury) kolejno z:

a) biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki - dla kandydatow ubiegaj4cych si1' o

przyjqcie na kierunki .,biologia" i,,ochrona Srodowiska",

b) chemii, fizyki, biologii, geografii, matematyki - dla kandydatorv ubiegaj4cych sr1' o

przljgcie na kierunek .,chemia"



Ochrona Srodowiska *

uzupelniaj4ce studia magisterskie - wieczorowe

limit miejsc - 60

Postgpowanie kwalifikacyjne odbywa sip na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukonczenra

studiow wyzszych zawodowych kierunku ,,ochrona jrodowiska" w przypadku takiej samej

oceny na dyplomie o przyjgciu na studia decyduje srednia arytmetyczna ocen ze studi6w Do

Sredniej arytmetycznej wliczane s4 oceny z egzaminow i zaliczeh z przedmiotow niekoncz4cych

sig egzaminem z uwzglgdnieniem ocen niedost atecznych uzyskanych w ci4gu calego okresu

studi6w wyZszych zawodowych.

WYDZIAI, EKONOMICZNY

Ekonomia

jednolite studia magisterskie - dzienne

limit miejsc - 60

Ekononia

jednolite studia magisterskie - zaoczne

limit miejsc - 150

Zarz4dzanie i marketing

studia wyisze zawodowe - dzienne

limit miejsc - 60

studia wyisze zawodowe - zaoczne

limit miejsc - 60

Klasy'fikacja odbywa sig na podsrawie konkurs.r Swiadectw lub testu z matematyki, jpzyka obcego i

wiedzy o spoleczeristrvie.

Zasady rekrutacji dla kandydnt6w, kt6rzy uzyskali swiadectwo dojrzalosci w systemie

nowej matury.

Ranking uwzglgdnia przedmioty egzaminu maturalnego z matematyki, jgzyka obcego oraz

rviedzy o spoleczefstwie lub historii lub geografii.

Algorytm wska2nika rankirrgowego:

W'=M(Px 12, Rx I5)+Jo(Px 1.2, Rx L5) 't D (WS, c, ll)(Px I2, Rx l5)



M - Iiczba punktor,v odpowiadaj4ca procentowernu wynikowi egzaminu maturalnego z

nratematvki na poziomie podstarvowym (P) lub rozszerzonym (R).

Jo - liczba punkt6w odporviadaj4ca procentowemu wynikowi egzaminu nlaturalnego z jpz.tka

obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

D - liczba punktow odpowiadajqca procentowemu wynikowi egzarninu maturalnego z uiedz.y o

spoleczenstrvie lub geograiii lub historii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

Wynik maturalny (przeliczony na punkty) na poziomie podstawowym jest mnozony

przez rvskaznik ( I 2), natomiast na poziomie rozszerzonym przez (I 5)

Zasady rekrutacji dla kandydattiw, kt6rzy uzyskali Swiadectwo dojrzaloSci w

systemie starej matury

Ranking uwzglpdnia przedmioty maturalne z matematyki, jgzyka obcego oraz r.viedzy o

spoleczenstwie lub historii lub geografii. Oceny maturalne s4 transfbrmorvane na punkty r,vedfug

nast€puj4cego przeliczni ka:

Przelicznik ocen koficowych na punkty

Ocena Punkty

Celuj4cy 120

Bardzo dobry 90

Dobry 75

Dostateczny 60

Dopuszczajqcy 35

Algorytm wska2nika rankingowego.

W-M+Jo+D(WS,G.H)

M - liczba punktow odpowiadaj4ca wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki,

Jo - liczba punktow odpowiadajqca r.vynikowi egzaminu maturalnego z jgzyka obcego,

D - f iczba punkt<ir.v odpowiadaj4ca wynikowi egzaminu maturalnego z wiedzy o spoleczenstrvre

lub geografii lub historii;

W przypadku, gdy kandydat na studia dziertne, nie zdawal na cqzaminie maturalnym

(egzaminie dojrzakrrici) matematyki i (lub) jpzyka obcego i (lub) iviedzy o spoleczeristr.vie lub

historii lub geografli kryterium klasytikacjijest test. 'fest sklada sig z trzech czgrici (nratenratyka,

.i9z1k obcv - angiclski lub rosyjski, i.viedza o spoleczefistrvie), a kandvdat zdajo tylko przcdnriot
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nie wystQpuj4cy na maturze Z ka|d$ czgSci testu moZna uzyskai maksymalnie 120 punkt6w

wliczanych do rankingu

W przypadku, gdv kandydat na studia zaoczne nie zdawal na egzaminie dojrzaloSci

matematyki i (lub) jqzyka obcego) i (lub) wiedzy o spoleczenstrvie lub historii ltrb geografii: a w

przypadku egzaminu maturalnego wszystkich wymienionych z wylqczeniem jgzyka obcego: do

ustalenia sredniej przyjmowana jest ocena (wynik), jak4 kandydat uzyskal na swiadectwie

dojrzaloSci w przeliczeniu na punkty

Ekonomia

uzupelniaj4ce studia magisterskie - zaoczne

limit miejsc - 90

Przyjgcie na podstawie zlo|enia wymaganych dokument6w. Kryterir-rm kwalifikacji

stanowi srednia dwoch ocen. oceny na dyplomie licencjata, sredniej ocen ze studi6w

I icencjackich (studia ekonomiczne).

W}DZIAL FILOLOGICZNY

Filologia polska

jednolite studia magisterskie- dzienne

limit miejsc - 90

Filologia polska

jednolite studia magisterskie - zaoczne

bez Iimitu

I Dla kandydatow, ktorzy uzyskali 6wiadectwo dojrzalofci w systemie norvej matury,

podstawp krvalifikacji stanowi wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego przeliczany

z punkt6w procentowych na punkty w skali Ll. W zaleZnoSci od poziomu egzamtnu

maturalnego iloSc punktolv mno2ona jest przez r.vsptilczynnik

poziom rozszerzony - r.vspolczynnik 1,2

poziom podstawowy - rvspolczynnik I

2 Dla kandydatorv, kt6rzy uzyskali S\l-iadectwo dojrzalo6ci w systemie starej nlatury, podstawg

krvalifikacji stanowi occna cgzaminu dojrzalosoi z jgzyka polskiego przeliczana rra punkty r.v

nast9puJ4cy spos6b.
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w skali 6-stopniowej

6,0 - 100 pkt

5.0 - 80 pkt

-1,0 - 60 pkt

1,0 -;10 pkt.

2.0 - 20 pkt

w skali 4-stopniowe j

5,0 - 100 pkt

.+,0 - 70 pkt

3,0 - 40 pkt

Filologia polska

uzupelniaj4ce studia magisterskie - zaoczne

bez limitu

Kr.valifi kacja na podstarvie zlo2enia wymaganych dokumentow

Do postgpowania kwalifikacyjnego bpd4 dopuszczeni kandydaci z dyplomem licencjata tego

samego kierunku studi6w

Filologia

specjalnoS6: fi lologia rosyjska

jednolite studia magisterskie - dzienne

limit miejsc - 30

Filologia

specjalnoS6: fi lologia rosyjska

jednolite studia magisterskie - zaoczne

bez limitu

I Dla kandizdatow, kt6rzy- uzyskali Swiadectwo dojrzaloSci w systemie nowej nraturv podstarvp

krvalitikacji stano*i suma rvynrkorv egzaminu maturalnego z .jqzyka polskiego i j9z1ka

rosyjskiego przeliczanych z punkt6w procentouych na pr-rnkty w skali L l W zale2nosci od

poziomu egzaminu maturalnego iloSi punktow rnno2ona jest przez rvspolczynnik.

poziom rczszerzony - wspolczynnik I ,2

poziom podstawo,uly - wspolczynnik I

Jezeli kandydat nie zdar.val ra egzaminie nraturalnyrn .igzyka rosyjskicgo blana jcst p()d

urvagg ocena koncowa ze swiadectr.va ukoriczenia szkoly srcdniej przeliczarra rra pLrrkty w

rrastgpuj4cv sposob.

6.0 - 100 pkt.
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5,0 - 80 pkt.

4,0 - 60 pkt.

3,0 - 40 pkt.

2,0 - 20 ph.

Uzyskane punkty za oceng roczn4 mnozone sqprzez wsp6lczynnik 0,5.

w przypadku braku oceny z igzyka rosyjskiego na swiadectwie ukonczenia szkoly

sredniej, kandydat winien przyst4pii do egzaminu wstgpnego z tego przedmiotu (egzamin

pisemny i ustny) ocenianego w skali 2 - 5 przeliczanego na punkty w nastgpuj4cy sposobj

5,0 - 100 ph.

4,0 - 70 pkt.

3,0 - 40 pkt.

2,0 - 0 pkt

3. Dla kandydat6w, kt6rzy uzyskali swiadectwo dojrzalosci w systemie starej matury, podstawg

kwalifikacji stanowi4 oceny egzaminu dojrzalosci z igzyka polskiego i igzyka rosyjskiego

przeliczane na punkty w nastgpujqcy sposob.

w skali 6-stopniowej

6,0 - 100 pkt.

5,0 - 80 pkt

4,0 - 60 pkt.

3,0 - 40 ph.

2.0 - 20 pkt.

ostateczny wynik jest sum4 punktow uzyskanych z przeliczenia ocen egzaminu dojrzalosci.

Je2eli kandydat nie zdawat na egzaminie dojrzalodci jgzyka rosyjskiego brana jest pod uwagg

ocena z kwalifikacji koncowej ze swiadectwa dojrzalosci przericzana na punkty w nastgpui4cy

spos6b:

w skali 6-stopniowej

6.0 - 100 pkl.

5,0 - 80 ph.

.1,0 - 60 pkt

-1.0 - 40 pkt.

2,0 - 20 pkt.

w skali 4-stopniowej

5,0 - 100 pkt

4,0 - 70 pkr.

3,0 - 40 pkt.

w skali 4-stopniorvej

5,0 - 100 pkt.

4.0 - 70 pkt,

1,0 - .+0 pkt

IJ



Uzyskane punkty za oceng roczn4 mnozone s4 pnez wspolczynnik 0,5

W przypadku braku oceny rocznq z. jgzyka rosyjskiego na Srviadectwie dojrzaloScr

kandydat r.rinien przyst4pii do egzanrinu wstqpnego z tego przedmiotu (egzarnin pisemny r

ustny) ocenianego !v skali 2 - 5 przeliczanego na punkty rv nastgpuj4cv sposob

5.0 - 100 pkt

.1.0 - 70 pkt

-1,0 - ,10 pkt

2,0 - 0 pkt.

Filologia

specjalnoSd: filologia rosyjska z jgzykiem angielskim

jednolite studia magisterskie - dzienne

limit miejsc - 30

I Dla kandydatow, ktorzy uzyskali Swiadectrvo dojrzalolici w systemie nowej matury,

podstawg kwalifikacji stanowi suma wynik6w egzaminu maturalnego z jgzyka polsxrego,

jgzyka rosyjskiego i jpzyka angielskiego. Wyniki przeliczane sA z punktow procentowycn na

punkty w skali l:1. W zaleznoSci od poziomu egzaminu maturalnego iloSi punktow mnozona

jest przez wspolczynni k :

poziom rozszerzony - wspolczynnik 1,2

poziom podstawowy - wspolczynnik I

W syuacji, gdy kt6ryS z jgzykow obcych nie byi przedmiotem egzaminu maturalnego, brana

jest pod urvagg roczna ocena koricowa ze 6wiadectwa ukonczenia szkoly Sredniej

Ocena roczna ze Swiadectwa dojrzaloSci przeliczanajest na punkty w nastQpuj4cy sposob:

6,0 - l0O pkt.

5,0 - 80 pkt

4.0 - 60 pkt.

.i,0 - 40 pkt

2,0 - 20 pkt

Uzyskane punkty za oceng roczn4 mnoZone s4 przez wsp6lczynnik 0,5.

W przypadku braku oceny rocznel z jgzyka rosljskiego na Srviadectwie ukonczenia szkoly

iredniej kandydat r.vinierr przyst4pic do egzaminu wstgpnego z tego przedrriotu (euzanrirr

piscnrny i trstny) ocenianego w skali 2 - 5 prz.eliczancgo na punkty rv nastgpuj4cy sposob.
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5,0 - 100 pkt.

4,0 - 70 pkt.

3,0 - 40 pkt.

2.0 - 0 pkt.

2. Dla kandydat6w, kt6rzy uzyskali swiadectwo dojrzaloSci w systemie starej matury, podstawg

kwalitikacji stanowiE oceny egzaminu dojrzalosci z jgzyka polskiego, jgzyka rosyjskiego i

jgzyka angielskiego W sytuacji, gdy ktoryS z jgzykow obcych nie byl przedmiotem

egzaminu dojrzalosci, brana jest pod uwagg ocena kwalifikacji koncowej ze Swiadectwa

dojrzalo6ci. Oceny przeliczane sq na punkty w nastqpuj4cy sposob:

w skali 6-stopniorvej

6,0 - 100 pkt.

5,0 - 80 pkt.

4,0 - 60 pkt.

w skali 4-stopniowej

5,0 - 100 pkt.

4,0 - 70 pkt,

3,0 - 40 pkt.

3,0 - 40 pkt.

2,0 - 20 pkt.

Punkty za ocenQ rocznq mnozone s4 przez wspolczynnik 0,5.

ostateczny wynik jest sumq punkt6w uzyskanych z przeliczenia ocen z trzech igzykow
stanowi4cych podstawp kwalifi kacji.

W przypadku braku oceny rocznej z jgzyka rosyjskiego na Swiadectwie dojrzalo6ci

kandydat winien przyst4pi6 do egzaminu wstepnego z tego przedmiotu (egzamin pisemny i

ustny) ocenianego w skali 2 - 5 przeliczanego na punkty w nastgpujqcy sposob:

5,0 - 100 pk.

4,0 - 70 pkt.

3,0 - 40 pkt.

2,0 - 0 pkt.

Filologia

specjnlno6d: bialorutenistyka

jednolite studia magisterskie- dzienne

limit miejsc - 20

I Dla kandvdatorv, ktorzy uzyskali swiadectwo dojrzalofci w systerrie nowej matury

podstawg kwalifikacji stanowi sunra wynikow egzaminu rnaturalrrego z jgzyka polskiego

l{



2,0 - 20 pkt.

ostateczny rvynik jest sum4 punktow uzyskanych z przeliczenia ocen z egzanrinu

dojrzaloSci

Jezeli kandydat nie zdawal na egzaminie dojrzaloSci j gzyka bialoruskiego i/lub ros-vjskiego

dojrzaloSci przeliczana na punkty wbrana jest pod uwagg

nastgpujqcy sposob:

w skali 6-stopniowej

6,0 - 100 pkt

5,0 - 80 pkt.

4,0 - 60 pk

3,0 - 40 pkt.

2,0 - 20 pkt

Uzyskane punkty za oceng roczn4 mno2one s4 przez wspolczynnik 0,5

w przypadku braku oceny rccznej z iezyka biatoruskiego lub rosyjskiego na swiadectwre

dojrzalo6ci kandydat winien przyst4pic do egzaminu wstepnego z jgzyka bia{oruskiego tub

rosyjskiego (egzamin pisemny i ustny) ocenianego w skali 2 - 5 przeliczanego na punkty w

nastgpujqcy sposob.

5,0 - 100 pkt.

4,0 - 70 pkt

3,0 - 40 pkt.

2,0 - 0 pkt.

Filologia

specjalno66: anglistyka

studia wyisze zawodowe - dzienne

limit miejsc - 60

studia wyisze zawodowe - wieczorowe

limit miejsc - 45

studia wyisze zawodowe - zaoczne

limit miejsc - .f5

I Dla kandydator'v. kt6rzy uzyskali Srviadectrvo dojrzalo$ci w systemie norve.i nraturl. pgdstaug

ocena roczna ze Swiadectwa

w skali 4-stopniow,ej

s,0 - 100 pkt

4,0 - 70 pkt.

3,0 - 40 pkt.
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igzyka bialoruskiego lub rosyjskiego. w syuacji, gdy oba igzyki obce byly przedmrorem

egzamrnu maturalnego, brany jest pod uwagg ten jgzyk, z kt6rego kandydat uzyskal Iepszy

wynik wyniki przeliczane sq z punktow procentowych na punkty rv skali l:l w zaleZnosci

od pozlomu egzaminu maturalnego ilosi punktow mnozona jest przez wspolczynnik

poziom rozszerzony - wspolczynnik 1,2

poziom podstarvor.ly - wspolczynnik I

Jezeli kandydat nie zdawal egzaminu maturalnego z jpzyka bialoruskiego irlub rosljskiego

brana jest pod uwagp roczna ocena koncowa ze Swiadectlva ukonczenia szkoly sredniej,

przeliczana na punkty w nastppujqcy sposob.

6,0 - 100 pkr.

5,0 - 80 pkt

4,0 - 60 pkt.

3,0 - 40 pkt.

2.0 - 20 pkt.

Uzyskane punkty za oceng roczn4 mn ozone sqprzez wspolczynnik 0,5.

w przypadku braku oceny rocznej z jgzyka bialoruskiego lub rosyjskiego na swiadectrvie

ukoficzenia szkoly sredniej, kandydat winien przyst4pii do egzaminu wstgpnego z ipzyka
bialoruskiego lub rosyjskiego (egzamin pisemny i ustny) ocenianego w skali 2 - 5 przeliczanego

na punkty w nastgpuj4cy spos6b:

5,0 - 100 ph.

4,0 - 70 pkt

3,0 - 40 pkt.

2.0 - 0 oh.

2. DIa kandydatow, ktorzy uzyskali swiadectwo dojrzalojci w systemie starej matury,
podstawQ kwalifikacji stanowiq oceny egzaminu dojrzalodci z igzyka polskiego i igzyka
bialoruskiego lub rosyjskiego przeliczane na punkty rv nastgpuj4cy sposob:

w skali 6-stopniowej:

6,0 - 100 pkt

5.0 - 80 pkt.

4,0 - tiO pkt

1.0 - 40 pkt

w skali 4-stopniowej.

5,0 - 100 pkt

4.0 - 70 pkt

3,0 - 40 pkt
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kwalitikacji stanowi wynik egzamirru maturalnego z 1gzyka angielskiego przeliczarry z punkt6rv

procentowych na punkty w skali l:l W zale2noSci od poziomu egzaminu rnaturalneqo iloic
punktow mnoZona jest przez wspolczynnik:

polom rozszerzony - wspolczynnik 1,2

poziom podstawowy - wspolczynnik I

lV przvpadku uzyskania tej samej liczby punktorv na egzanrinie maturalrl.rr t jgztka

angielskiego przez 2lub wipcej kandydatow, o miejscu na liScie przyjptlch na srudia rlecyrJowac

bpdzie wynik procentowy zdobyry przez tych kandydatow na pisemnym ze\!nqtrznym egzamrnre

maturalnym z jgz.r.'ka polskiego.

2. Dla kandydat6w, kt6rzy uzyskali 6wiadectwo dojrzalosci w systemie starej matury. podstawg

krvalifikacji stanowi egzamin wstgpny z jgzyka angielskiego w formie pisemnej i ustnej oceniany

w skali 50-100 punktow odpowiednio dla kazdej formy egzaminu ostateczny uynik stanorvi

sump uzyskanych punkt6w (egzamin pisemny + ustny) podzielona przez. Z

Egzamin urvaza sig za zdany, je!;li kandydat uzyska minimum 50 punktow z kazdej jego czgscr

Filologia

specjalnoS6: anglistyka

uzupelniaj4ce studia magisterskie - wieczorowe

limit miejsc - 75

Rozmowa kwalifikacyjna w jpzyku angielskim w zakresie wiedzy filologicznej i kompetencji

jpzykowych obejmuj4cych program studi6w Iicencjackich

N{inimalna liczba punktow, przy ktorych egzamin w tbnnie rozmowy kwalitikacrjnej uznaje sig

za zdany, wynosi 50.

Do postgpowania kwalifikacyjnego b9d4 dopuszczeni kandydaci z dyplornem licencjara rego

sanrego lub pokrewnego kierunku

F ilologia

specjalno5d: romanistyka

studia wyisze zawodowe - dzienne

linit miejsc - 30

I Dla kandydato"v, kttirzy uzyskali (rviadectrvo dojrzatoSci w systemio no*cj matLrry, podstalvQ
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krvalitrkacji stanowi r.vynik egzatninu maturalnego z jgzyka lrancuskiego pr7eliczany z punktorv

procentowv-ch na pr:nkty w skali l. I W zaleznoSci od pozromu egzamlnu maturalnego jlosc

punktorv mnozona jest przcz wspolczynnik.

poziom rozszerzony - wspolczynnik 1.2

pozrom podstawowy - wspolczynnik I

w przypadku braku egzaminu maturalnego z jqzyka franc'skiego kandydat przystgpuje do

rozmo\,vy kwaliiikacyjnej rv igzyku lrancuskim ocenianej w przedziale 40- 100 punktow

Egzamin 
'v 

lormie rozmowy krvalifi kacyjnej uwaza sig za z.dany,jeili kan<tydat uzyska

minimum 40 punkt6w

2 Dla kandydat6w, ktorzy uzyskali swiadectwo dojrzalosci w systemie starej matury. podstawg

kwalilikacji stanowi egzamin wstgpny w fbrmie rozmowy krvalifikacyj nej ocenianej w

przedz.iale 40- 100 punkt6rv

Egzamin w fbrmie roznowy kwarifikacyynej uwaza sip za zdany, jesli kandydat uzyska

minimum 40 punkt6w

Informacja nnukowa i bibliotekoznawstwo
studia wyisze zawodowe - dzienne
limit miejsc - 20

studia wyisze zawodowe - zaoczne
bez limitu

I DIa kandydat6w, kt6rzy uzyskali swiadectwo dojrzalosci w systemie nowej matury. podstawg

krvalifikacji stanorvi suma wynik6w egzaminu maturalnego z jpzyka polskiego i historii lub

rnfbrmatyki !v sytuacji, gdy i historia i informatyka byly przedmiotem egzarninu maturalnego.

brany jest pod uwagg ten przedmiot, z kt6rego kandydat uzyskal repszy wynik iVyniki
przeliczane s4 z punktow procentowych na punkty w skali l;1. W zaleznosci od pozromu

egzaminu maturalnego iloSc punktow mno2ona jest przez rvsp6lczynnik.

poziom rozszerzony - wsp6lczynnik 1,2

poziom podstarvow.y - r.vspolczynnik I

w przvpadku braku egzaminu maturalnego z historii iilub infbrrnatyki brana jest pod urvagp

roczna ocena koricor.va ze swiadectlva ukonczenia szkoly (redniej, przeliczana na punktv w

nastQpruqcy spos6b:

6,0 - 100 pkr

5,0 - 80 pkr
lc)



4,0 - 60 pkt.

1,0 - .10 pkt

2,0 - 20 pkt

l.izyskane punkty za ocenQ rocznE mnozone s4 przez rvspolczynnik 0,5

2 Dla kandYdatorv, ktorzy uzyskali swiadectwo dojrzaloSci rv systemie starej matunv. pcldstarvg

kwalitikacji stanowi4 oceny egzantinu dojrzaloSci z jgzyka polskiego i historii ltrb infirrmatyki

przeliczane na punkty w nastgpuj4cy sposob:

3,0 - 40 pkt.

2,0 - 20 pl<t

Ostateczny wynik jest sum4 punkt6w uzyskanych z przeliczenia ocen z egzamlnu

dojrzaloSci.

3. W przypadku braku egzaminu dojrzalo6ci z historii i/lub informatyki brana jest pod uwagg

ocena koncowej kwalifikacji ze Swiadectwa dojrzaloSci przeliczana na punkty w nastgpuj4cy

sDosobi

w skali 6-stopniowej

6,0 - lt)0 pkt

5,0 - 80 pkt

4,0 - 60 pkt.

w skali 4-stopniorvej

5,0 - 100 pkt.

4,0 - 70 pkt.

3,0 - 40 pkt.

w skali 6-stopniowej

6.0 - 100 pkt

5,0 - 80 pkt

4.0 - 60 pkt

3,0 - 40 pkt

2,0 - 20 pk

Uzyskane punkty za ocene roczne mnozone s4 przez wspolczynnik 0,5

w skali 4-stopniowcj

5,0 - 100 pkt

4,0 - 70 pkr.

3,0 - 40 pkt
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WYDZIAI, HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY

Historia

jednolite studia magisterskie - dzienne

limit miejsc - 100

Historia

jednolite studia magisterskie - zaoczne

limit miejsc - 100

wyniki procentowe uzyskane na egzaminie maturalnym zostan4 przeliczone na punkty

zwykle w skali Ll - dla poziomu rozszerzonego iw skali 1.0,g - dla poziomu podstaworvego

I W przypadku kandydat6w, ktorzy uzyskali Swiadectwo dojrzalosci w systemie nowej matury

brane b9d4 pod uwagg wyniki z historii i wiedzy t-r spoleczeristwie z egzaminow maturalnych

zdanych na poziomie rozszerzonym (tIR, wosR - przelicznik 0,4) i podstawowym (H, woS
- przelicznik 0,32), zas w przypadku kandydatow, ktorzy przyst4pili tylko do jednego

egzaminu, dla drugiego z tych przedmiotow brana bgdzie ocena klasyfikacji kohcowej ze

$wiadectwa ukoriczenia szkoly sredniej (H, wos - przelicznik 0,24). ponadto b9d4 brane

pod uwagg wyniki z egzaminow maturalnych na poziomie podstawowym z 1gzykow..

polskiego i obcego (JP, Jo - przelicznik o,l - niezale2nie od poziomu).Kohcowa ocena

klasyfikacyjna ze $wiadectwa ukoirczenia szkoly dredniej zostanie przeliczona na punKry

wedfug nastgpujqcej skali.

Ocena Liczba ounkt6w

6,0

5,0

.1,0

3,0

-60

-50

-40

-10

Oceny nizsze ni2 "3 " nie bgd4 brane pod uwagg

Na podstawie wynik6w uzyskanych z egzaminu nraturalnego o pozionrie rozszerzonym,

kandydat bgdzie mogl uzyskac maksymalnie I00 punktow; o pozionrie podstarvowym - g.{

punkty, a w systemie mieszanym 74,4 pkt. Ilosi uzyskanych punktorv zostanie obliczona *g
nastgpujqcego algorytmu.

a) egzamin o poziornie rozszerzonvm

liczba punkt(rw - (0,4 x f{R) r (0,4 x WOSR) i (0, lrJp) r(0, IrJO)



2

b) egzamin o poziomie podstawowym

liczba punkt6w - (0.32 xH) + (0,32 r WOS) + (0.1 x JP) + (0,1 r JO)

c) system mieszany - egzamin o poziomie rozszerzonym i koncorva ocena klas!fikacyina ze

Swiadectrva ukonczenia szkoly Sredniej

liczba punkt(rw - (0,4 x tIR lub WOS) | (0,24FIOK lub WOSOK) + (0. I x Jp) r (0, lx JO)

osoby, ktore na egzaminie maturalnym nie przyst4pily do za<lnego sposrod drvoch

przedmiotow historii i wiedzy o spoleczenstwie .b9d4 przyjmowane na potistar.vie egzamrnu

z tych przedmiotow Egzamin. w lormie testu, podlega ocenie komisji w skali od 0 do I00

pkt. Egzamin uwaza sig za zdany, jesli kandydat uzyskal minimum 3o pkt Konco*a liczba

uzyskanych punktow jest wyliczana rvg algolwmu dla egzaminu maturalnego na poziomie

fozszerzonym.

liczba punkt6w: (0,a x HR) + (0,4 x WOSR) + (0,1 x IP) + (0,1 x JO)

Kandydaci, ktorzy uzyskali riwiadectwo dojrzaloSci w systemie starej matury, bgd4

przyjmowani na podstarvie egzaminu w formie testu z przedmiot6w: historia i wiedza o

spoleczeristwie. Egzamin podlega ocenie komisji w skali od o do lo0 pkt Egzamin urvaZa sig

za zdany, je3li kandydat otrzyma minimum 30 pkt. Bed4 teZ uwzglqdnione oceny koncowe

ze Swiadectwa dojrzaloSci z przedmiotow. jgzyk polski i jgzyk obcy Oceny te zostan4

przeliczone na punkty wg skali.

Skala ocen: 1-6

6,0 - l0 pkt

5.0 - 8 pkt

4,0 - 6 pkt.

3,0 - 4 pkt.

2.0 - I pkt

IloSc uzyskanych punktow zostanie obliczona rvg algorytmu

liczba punktorv = (0,a x HR) + (0,,1 x WOSR) | JP + JO

JP - ocena koricorva na Sr,vradectwie dojrzaiodci z jpzyka polskiego lvyrazona w punktach;

JO - ocena koricorva na Swiadectwie dojrzalo3ci z jezvka obcego wyrazona rv punktach

\laksymalna liczba punktorv mozliwl-ch do uzyskania przez kand.vclata r.rynosi 100

'l O kolejnoSci kandydatorv na liicie przrjgc na studia bgdzie dco.dorvala ikrsi uzvskanvclr

punktorv a2 do rvyozerparria limitu miejsc

Skalaocen.2-5

5,0 - l0 pkt.

4.0 - 8 pkt

3,0 - 6 pkt
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5 Kandydaci na studia historyczne, ktorzy nie zostan4 przyiEci z powodu wyczerpania

ustalonych limitow przyigi, bpd4 mogli ubiegai sip o przyjgcie na studia socjologrczne do

rvl czerpania limitu rniejsc

Socjologia

jednolite studia magisterskie- dzienne

limit miejsc - 80

Socjologia

jednolite studia magisterskie - zaoczne

limit miejsc - 100

wyniki procentowe uzyskane na egzaminie maturalnym zostan4 przeliczone na punkty

zwykle w skali l: I - dla poziomu rozszerzonego i w skali l:0,8 - dla poziomu podstawowego.

I w przypadku kandydat6w, ktorzy uzyskali 6wiadectwo dojrzalosci rv systemie nowej matury

brane b9d4 pod uwagg wyniki z historii i wiedzy o spoleczenstwie z egzaminow maturalnych

zdanych na poziomie rozszetzonym (HR, WOSR - przelicznik 0,4) i podstawowym (H, WOS

- przelicznik o,32), za! w przypadku kandydat6w, kt6rzy przyst4pili tylko do jednego

egzaminu, dla drugiego z tych przedmiotow brana bgdzie ocena klasyfikacji kofrcowej ze

Swiadectwa ukohczenia szkoly Sredniei (H, wos - przelicznik 0,24). ponadto bgd4 brane

pod uwagg wyniki z egzamin6w maturalnych na poziomie podstawowym z jqzykow.

polskiego i obcego (JP, Jo - przelicznik 0, I - niezaleznie od poziomu) Koficowa ocena

klasyfikacyjna ze dwiadectwa ukoficzenia szkoly sredniej zostanie przeliczona na punkty

wedlug nastgpujqcej skali:

Ocena Liczba punkt6w

6,0

50

4,0

3,0

- 6t)

-50

-40

- -t0

Oceny niZsze niz "3" nie bgd4 brane pod uwagg

Na podstar,vie r.vynikow uzyskanych z egzaminu maturalnego o poziomie r.ozszerzonym.

kandydat bgdzie m6gl uzyskac rnaksymalnie 100 punkt6w; o p.ziornie podstawowym - g4

punktv a w systemie mieszanym T4,q pkt lloic uzyskanych punkt<lr.v zostanie obliczona r,,g

nastppuj4cego algorytntu:
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a egzamln o poziomie rozszerzonym

liczba punktow: (0,4 x HR) + (0,4 x WOSR) + (0, I x Jp) + (0, I x JO)

b egzamin o poziomie podstawowym

Iiczba punktow: (0,32 x H) + (0,32 x WOS) + (0, IxJp) +(0, lxJO)
c system mieszany - egzamin o poziomie rozszerzonlm i k.ncorva .cena klasytikacylna

ze Swiadectrva ukohczenia szkoiy Sredniej

liczba punktow - (0,4 x HR lub woS) +(0,24HoK lub woSoK) + (0, I x Jp) r (0, lx Jo)
osoby, ktore na egzaminie maturalnym nie przyst4pily do 2adnego sposrod drvoch

przedmiotow. historii i wiedzy o spoleczenstwie .b9d4 przyjmowane na podstawie egzaminu

ustneqo z tvch przedmiotdw Egzamin podiega ocenie komisji rv skali od 0 do 100 pkt

Iigzarnin uwaza sig za zdany, jelli kandydat uzyskal rnrnimum 30 pkt Koncowa liczoa

uzyskanych punktorv jest wyliczana wg algorytmu dla egzaminu maturalnego na poziomre

rozszerzonym:

iiczba punkt6w: (0.4 x HR) + (0,4 x WOSR) + (0.1 x Jp) + (0, lxJO)
Kandydaci, kt6rzy uzyskali swiadectwo dojrzalosci w systemie starej matury, bgd4

przyjmowani na podstawie egzaminu ustnego z przedmiotow: historia i wiedza o

spoleczeristwie. Egzamin podlega ocenie komisji w skali od 0 do 100 pkt Egzamin uwaza sig

za zdany, jesli kandydat otrzyma minimum 30 pkt B9d4 tez uwzgl9dnione oceny koricowe

ze Swiadectwa dojrzalosci z przedmiot6w: igzyk polski i iqzyk obcy. oceny te zostanq

przeliczone na punkty wg skali.

Skala ocen: l-6
6,0 - l0 pkt

,s,0 - 8 pkt.

4,0 - 6 pkt.

3,0 - 4 pkt.

2,0 - I pkt.

IloSc uzyskanych punkt6w zostanie obliczona wg algorylrnu:

liczba punktow = (0,4 x HR) + (0,4 x IVOSR) + Jp + JO

JP - ocena koricowa ra 3l'iadectwie dojrzalo(ci z jgzyka polskiego wyrazona w punktach,

Jo - ocena koncoi.r,a rra (rviadect'u ie dojrzalosci z. lpzyka obcego r.vyra2orra r.v punktach

\laksyrnalna liczba punktor,v mozliwvch do uzyskania przez kandydata r.rvnosi 100

-1 O kolejnoSci karrdy dattirv na li6cte przvjpc na studia bpdzic deoydoivah ilgsc uzysxi.rpycn

punkt6rv a2 do rvyczerpania linritu miejsc.
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5,0 - l0 pkt.

4,0 - 8 pkt.

3,0 - 6 pkt.



5. Kandydaci na studia socjologiczne, ktorzy nie zostanq przyjgci

ustalonych limit6w przyjgi, b9d4 mogli ubiega6 sig o przyjgcie

wyczerpania limitu miejsc.

WY DZIAI, NIATE NIATI'CZNO-FIZYCZNY

Fizyka

jednolite studia magisterskie - dzienne

limit miejsc - 100

Fizyka

specjalno66: Iizyka i techniki komputerowe

studia wyisze zawodowe - dzienne

limit miejsc - 75

Fizyka

specjalnofd: fizyka i techniki komputerowe

studie wyisze zawodowe - zloczne

limit miejsc - 50

z

na

powodu wyczerpania

studia historyczne do

A. Postgpowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatow, l<t6rzy uzyskali swiadectwo

dojrzalo6ci w systemie nowej matury.

Wprowadza sip nastgpuj4ce zasady przeliczania punkt6w procentowych (p.p.) podanych

na Swiadectwie na punkty postgpowania kwalifikacyjnego (X):

XF I x p.p. Fizyka profi I tozszerzony

07xpp. Fizyka profi I podstarvowy

XM I x p.p N{atematyka profil rozszerzony

0.7 x p.p Matematyka profi I podstawowy

A I Jezefi kandydat na pierwszy rok studi6w zdal egzamin maturalny z tizyki i matematyki, to

ostatecznQ liczbg punkt6w kwalifikacyjnych (PK) ustala si9 wedlug algorytmu;

PK: I/2 XF + I/2 XM
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A.2 lezeli kandvdat zdawal egzamin maturalny z matematyki i nie zdawal egzaminu

maturalnego z fizyki stosuje sig postgpowanie reknrtacyjne okreslone w punkcie g w zakresre

trzyki, przy czym za egzamin maturalny z matematyki przyznaje sig nastgpuj4c4 liczbg punktow

krvalilikacyjnych:

PK = I/2 XM

A 3 Jezeli kandydat zdawal egzamin maturalny z fizyki i nie zdawal egzaminu maturalnego z

matematyki stosuje sig postppowanie rekrutacyjne okredlone w punkcie B w zakresie

matematyki, przy czym za egzamin maturalny z t\zyki przyznale sig nastgpuiacq liczbg punktow

krvalifikaclj nych;

PK = I/2 XF

B PostEpowanie kwalifikacyjne w stosunku

dojrzaloSci w systemie starej matury lub nie

matematyki w systemie nowej matury.

do kandydat6w, ktorzy uzyskali Swiadectwo

zdawali egzaminu maturalnego z ltzyki illu6

B. I Kandydaci uczestnicz4 w rozmowie kwalifikacyjnej obejmuj4cej oceng :

a) poziomu wied,zy z fizyki i matematyki w zakresie szkoly 6redniej,

b) zainteresowarikandydata,

c) motywacj i kandydata.

Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny kandydata w skali punktowej od 0 do t00 punktow, w

tym:

Za ocenp na Swiadectwie dojrzaloSci (stara matura) z frzyki i matematyki (niezaleznie dla obu

przedmiotow) Iub Swiadectwie ukoriczenia szkoly Sredniej (nowa matura) kandydat uzyskuje

punkty wedlug ponizszej tabeli Jezeli na Swiadectwie jest wigcej niz jedna occna z fizyki
(matenratyki) to bierze sig pod uwagg najlepsz4 oceng wybran4 spodrod wszystkich ocen z fizyki

(matematyki)
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W skali ocen od 6 do I W skali otrn od 5 do 2

Ocena z

przcdmiotu

Liczba punktow

PK

Ocena z

przedmiotu

Liczba punktow

PK

6 /)
) 20 5 25

:l l:) l lf

3 l0 l l0

2 0 2 0

B 2 Jesli kandydat zdawal egzamin maturalny z matematyki lub fizyki rv sysremie nowej matury

przyznale mu sig za ten przedmiot liczbg punkt6w kwalifikacyjnych okreslonych w A 2 lub ,\3

Postgpowanie kwalifikacyjne uwaza sig za zakoirczone pozyty.wnie, jerili kandydat na studia

dzienne (magisterskie lub zawodowe) .zyskal w toku postgpowania kwalifikacyjnego l4cznie co

najmniej 30 punktow, natomiast kandydat na studia zaoczne uzyskal l4cznie co najmniej 25

punKtow

Fizyka

uzupelniaj4ce studia magisterskie - zaoczne

limit miejsc - 25

Manrnkiem koniecznym jest posiadanie dyplomu ukoriczenia .rvyzszych studi6w zawodowy,ch

z fizyki

L Na podstawie zlozenia rvymaganych dokument6w b9d4 przyjmowane osoby, kt6re na

dyplomie ukoirczenia studi6w wyzszych zawodowych z tizyki posiadai4 ooeng bardzo dobr4

lub maj4 Sredni4 ocen ze studi6w wyl.szych zawodowych nie nizszq niz 4 0

2 Pozostali kandvdaci uczestnicz4 w roznrowie kwalifi kacyjne j, obejmui4cel oceng:

a) poziomu wiedzv z zakresu fizyki i rnatenratyki,

b) zainteresowai kandydata,

c) mot)rvacj i kandydata.

Konrisja krvalitikacl, jna dokonuje oceny kandydata w skali punkto'uvel od 0 do 100 punktorv

Postgpor'vanic krvalifikacl,jrre uwa2a sip za zakoirczone pozltyrvnie, .jesli kandvclat uzl.skal

oo najrnniej .10 punkt(i\,v
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Matematyka

jednolite studia nragisterskie - dzienne

llatematyka

studia wyisze zawodowe - dzienne

l4czny limit - 120

w stosunku do kandydatow, ktorzy uzyskali swiadectwo dojrzalosci rv systemie no*,ej marury

wymaganeJest uzyskanie co najmniej 40% punkt6w z egzaminu maturalneqo z matemat)ki na

poziomie podstawowym

Kandydatom tym na podstarvie egzaminu maturalnego przyznawane s4 punKry !v

postppowaniu kwalifikacvjnym na kierunek matemat'ka wedlug nastQpuj4cych zasad:

. l% punktow uzyskanych z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstaq,gr,vym

rowny jest I pkt w postgpowaniu kwalilikacyjnym

o l9ir punktow uzyskanych z egzamrnu maturalnego z matematyki na poziomie tozszetzonym

r6wny jest 1,4 pkt. w postpporvaniu kwalifikacylnym.

W stosunku do kandydat6w, klorzy uzyskali Swiadectwo dojrzaloSci w systemie starej marury

obowiqzuje pisemny egzamin wstQpny, ktory swoim zakresem i skalq trudnosci odpowiada

egzaminowi maturalnemu z matematyki na poziomie rozszetzonym.

Nlaksvmalna ilosi punktow do uzyskania na tym egzaminie rowna jest r.naksymalnej ilosci

punkt6w moZliwych do uzyskania na podstawie egzaminu rnaturalnego (nowa matura) z

matematyki. Wynik uzyskany przez kandydata na egzaminie jest ilo6ci4 zdobytych przez

kandydata punktciw w postppowaniu kwalilikacy j nym.

Wszyscy kandydaci ubiegajqcy sip o przyjgcie na studia na kierunek lnatematvka zostan4

uszeregowani na liScie rankingor.vej w kolejnoSci odpowiadaj4cej uzyskanej rloSci punktow u.

postgpowaniu krvali tikacyjnym

O przljgciu na studia zdecyduje miejsce na liScie rankingowel do wypelnienia limitu

prz\rlQc

lVl{tematyka

uzupelniaj4ce studia nragisterskie - dzienne

limit miejsc - 30

I Ilztskanie rv toku lrlatel]latvczn\ clr studi6rv zawodorvych iredniu'j z przedrrriotttn.

podstauowyc:h ntdtetnatvczn) clr nre nrniejszej niz J 7,
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2 Ocena na dyplomie studiow wyzszych zawodowych z ocen4 przynajmniei 4 0

w przvpadku wolnych miejsc rv ramach linritu, pozostali kandydaci bgd4 przyjrnorvani na

podstawie wynikow egzaminu testowego, sprawdzaj4cego umiejgtnosci kandydata oorycz4ce

rozwi4zyrvania problem6w matematycznych w zakresie materialu wymaganego na studiach

zarvodolvych

Informatyka

studia wyisze zawodowe - dzienne

limit miejsc - 60

Informatyka

studia wyisze zawodowe - zaoczne

limit miejsc - 60

warunki rekrutacji dla kandydat6w, kt6rzy uzyskali swiadectwo doirzalosci w svstemle

nowej matury:

I Na kierunek bgd4 kwalifikowani kandydaci, ktorzy uzyskali na egzaminie maturarnym co

najmniej 509/0 punktow z matematyki lub fizyki - poziom podstawowy lub co najmniej 30o,,o

punktow z intbrmatyki na poziomie rozszerzony m.

Kandydatom tym na podstawie egzaminu maturalnego z matematyki przyznawane sq punkty

w postgpowaniu kwalifikacyjnym na podstawie nastgpuj4cych zasad:

' 1% punkt uzyskany z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym

rowny jest I punktowi w postgpowaniu kwalifikacylnym

' l% punkt uzyskany z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym

Jest rowny 1,5 pkt. rv posrgpowaniu kwalifikacyjnym

warunki rekrutacji dla kandydat6w, kt6rzy uzyskali swiadectwo dojrzalosci w systemie srarel

matury;

I Kandydaci zdaj4 egzamin \vstppny z matcnratyki r.v fbrmie pisenrnej

2 Egzamin wstepny odpowiada swoim zakresem i skalq trtrclnoSci egzaminowi rnaturalnemu z

matematyki na poziomie rozszerzony tn

3 Maksyrnalna ilodc punkt6w do uzyskania na tym egzaminie r6rvnajest rnaksymalnej iloSci %
punktow, m.Zliwych do uzyskania na podstawie ogzaminu maturalnego z nratemaryKr
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lVynik uzyskany przez kandydata na egzaminie jest ilo5ci4 zdobytych

r\ postQpowaniu krvalifikacyj nvm

\\'szyscy kandydaci ubiegajqcy sig o przyjgcie na kienrnek

uszeregowani na liScie rankingowej rv kolejnosci odpowiadaj4cej iloSci

w postgpowaniu kwal ifikacyjnym

5 O przvigciu na studia decyduje miejsce na liScie rankingowej do wl,pehienia limitu przyjgc

!VYDZIAI, PEDAGOGIKI i PSYCHOLOGII

Pedagogika

jednolite studia magisterskie - dzienne

limit miejsc - 210

Pedagogika

jednolite studia magisterskie - wieczorowe

limit miejsc - 150

Pedagogika

jednolite studia magisterskie - zaoczne

limit miejsc - 150

Wydzial rekrutuje kandydat6w na 5-letnie studia magisterskie kierunek pedagogika

specjalnoSc: edukacja elementarna, opiekunczo-wychowawcza i kulturoznawcza

Elementy rekrutacji.

I wrniki egzanrinu maturalnego z jpzyka polskiego ijgzyka obcego przy z.alozeniu 2e I00on

rvyniku egzaminu rowna sig 100 punktom 0-100 pkt.

2 W przypadku kandydatow, kt6rzy uzyskali dwiadectwo dojrzaloici w systcmie starei matury -

uwzglpdnia sig occny z jpzyka polskiego iigzyka obcego uzyskanie na eezaminie dqrzaloici,

stosuj4c przelicznik procentowy przy zalozeniu, 2e (retlnia occn koricowyclr z ubu przedrniotorv

6.0 (lub5,0 rv starej skali ocen) rorvna si9 100%

I W'" niki egzanrinu maturalne,{o (egzarninu doilzaioSci) z jqzyka polskiego i obcego rr.vorz4

ranking rv obrqbie ka2dej specjalnoSci.

-l Wszvscy kandvdacr zostan4 uszeregorvani na liicic ran k irr{.ro\.r el ,ri,edtug ilosci uzvsxarvcn

przez niego punktow

inf'ormat) ka zostau4

uzvskanych punktow
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punkt6w w obr€bie kaZdej specjalnoSci do wyczerpania limitu miejsc

Pedagogika

jednolite studia magisterskie - zaoczne dla polak6w z Bialorusi

limit miejsc 50

I Praca pisemna

2 Rozmowa kwalifi kacyjna

- 40 pk1

-30pk
.,C)" punktow uzyskanych za p:,a.cQ pisemn4 dyskwalitikuje kandydata

Aby moZna bylo uzna6, iz kandydat zdal egzamin wstepny z wynikiem pozytywnym przyjmuje

sig jako konieczne minimum uzyskanie 30 punkt6w na 70.

Pedagogika

uzupelniaj4ce studia magisterskie - zaoczne

bez limitu

Nab6r zostanie przeprowadzony spo6r6d absolwent6w studiow wy2szych zawodowych

kierunku pedagogika i kierunkow pokrewnych.

Srednia ocen uzyskanych na studiach wylszych zawodowych - 4,0iwyzej.
W przypadku Sredniej ni2szej niz 4,0 - rozmowa kwalifikacyjna.

Oceny z rozmowy kwalifikacyjnej punktowane s4 nastgpuj4co:

ocena

2,O

3.0

35

4.O

4.5

5,0

punkty

0

2

4

8

l2

l6
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WYDZIAT, PRAWA

Prawo

jednolite studia magisterskie - dzienne

limit miejsc - 200

Warunki itryb rekrutacji na studia dzienne kandydatow, ktorzy uzyskali iwiadectrvo dojrzaloSci

rv systemie nowej matury

I Podstawp przyjgcia na studia na kierunek prawo stanowi wynik egzaminu maturalncgo z

przedmiotu historia 1ub wiedza o spoleczefistwie.

I Dla osob zdaj4cych egzamin maturalny na poziomie podstawowym ilo6i uzyskanych punkt6w

mnozona Jest przez wspoiczynnik I

Il 2. Dla os6b zdajqcych egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym iloSc uzyskanych

pr-rnktow rnno2ona jest przez wspolczynnik 1.2

III I Osoby, ktore na egzaminie maturalnym nie zdawaly historii lub wiedzy o spoleczehstr.vie,

jako przedmiotu obowi4zkowego lub jako przedmiotu dodatkowego, przystgpujq do egzaminu

wstgpnego organizowanego na Wydziale Prawa UwB. Egzamin wstgpny obejmuje jeden z

przedmiot6w: historia lub wiedza o spoleczenstwie - wybrany przez kandydata Egzamin

wstQpny ma charakter testowy.

2 llo6c uzyskanych punktow z egzaminu wstgpnego mnoZonajest przez wspolczynnik 1,2

IV Osoby, kt6re uzyskaly Swiadectwo dojrzaloSci w systemie starej matury, podlegaj4

rekrutacji na zasadach okre5lonych w pkt. III ust I i 2.

V I O przvipciu na I rok studi6w decyduje iloSi punktow uzyskanych przez kandydata z

egzaminu maturalnego lub z egzaminu wstgpnego.

2 Jezeli rloSc punktow uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerlonym

pornno2onych przez rvsp6lczynnik 1,2 jest nizsza od ilo6ci punktow uzyskanych na poziomie

podstawowym pomnozonych przez wspolczy nn ik l, rvowczas przyjmuje sig punktacjp korzystn4

dla kandydata.

-.) Wynik egzaminu wstQpnego r.lyraZony jest w punktach procentowych Egzarnin lest zdany

jeLeli zdal4cy uzyskal minirnum 309'o punktow nro2liwych clo uzyskania

4 Jeden procent punktirrv uzyskanych na swiadectrvie dojrzalosci Iub jeden procent punkto\\

uzt'skanvch z egzarninu rvstgpncgo jest rilwtror.vaZnv jednenru punktor.vi lnltozonenlu

odporviednio przez rvspolczrrrnik I lub I.2



VI.w przypadku, gdy kandydat zdawal egzamin maturalny (egzamin dojrzalofci) z przedmiotu

historia lub wiedza o spoleczei.rstwie nie ma on mo2tiwo6ci przyst4pienia do egzaminu

wstgpnego

Prnwo

jednolite studia magisterskie - zaoczne

limit miejsc - 200

Nab<rr na podstawie zloieria ilymaganych dokunrentow do wyczerpania Iimitu przyigo

Prawo

jednolite studia magisterskie - eksternistyczne

limit miejsc - 20

Nabor na studia odbpva sig na pocz4tku kazdego semestru

dokument6w. W szczegolnych sltuacjach podjgcie studi6w

mocy decyzji Dziekana.

na podstawie zlo2enia wymaganych

tnoze nastqpic w toku semestru, na

Administracja

uzupelniaj4ce studin magisterskie - dzienne

limit miejsc - 50

Absolwenci studiow wy2szych zawodowych kierunku administracja lub stosunki
migdzynarodowe szkol wy2szych, kt6re uzyskaly akredytacig paristwowej Komisji
Akredytacyjnej przynajmniej na jednym z tych kierunkow - nabor na Dodstawie zlo2ema
wymaganych dokument6w.

o przyigciu na I rok studi6w decyduje pozycja na rirlcie sporz4dzone'j na podstawie oceny

na dyplomie.

w przypadku kandydatow, ktorzy uzyskari tg sam4 ocenQ na dypromie o korejnoscr na

liScie decyduje Srednia occn ze studiow Iicenoiackich.



.,\dministr^cja

uzrrpelniaj4ce studia magisterskie - zaoczne

linrit mielsc - 400

Absolrverrci st'di6w wyzszych zaw.crowych kierunku admrnrstracla Iub stosu'ki
rl iqdzyna roclorve - nab6r na podstawie zloZenia wymaganych dokunrent(rw
o przylpciu na I rok studiriw decydule przycja na liscie sporz4dzonej na porrstar.vie ocenv na
dyplornie

w przypadku kandydat(rw, kt6rzy uzyskali tQ sam4 ocenQ na dyplomie o korejnosoi na riscie
rankingorvej decyduje (rednia ocen ze strrdi6w wy2szychzawoclowyoh

Dopuszcza si9 mozlirvosi studiowania absolwentow studiow wyzszych zawocrowycrr o
kienrnkach pokrewnym po przeprowadzcniu rozmorvy krvalifikacyjnej.

Teologia - wArunkowo*
specjalnoSd: katechetyka
studia wyisze zawodowe - dzienne
limit

Kandydatow obowi4zuje rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy religijnej.
Rozmowa kwalifikacyjna oceniona.jest rv skali od 0 do 50 punkt6w.

Postgpowanie kwalifikacyjne uwa2a sip za zakohczone pozytywnie, jeSri kandydat uzyska co
rajmniej 10 punktow wszyscy kaudvdaci ubiegai4cy sig o przyjgcie zostan4 uszercgowani na
li6cie rankingowej w kolejno6ci uzyskanych punktow postgpowaniu kwalilikacvinvrn

l.lrf*ll:l zostanie przeprowadzona porJ warunkiem wyra2enia zgody przez N{inisrerstwoIldukacji Narodowej i Sportu na uruchontienie kierunku

Przcwodniczacv
Senatu
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