
 

 

Kryterium przyjęcia na studia 

 

1. Każdemu kandydatowi, który spełni kryteria formalne przyznane zostaną punkty, stanowiące 

podstawę stworzenia listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie i listy rankingowej.  

2. W ramach kryteriów punktowanych ocenie podlegać będzie: 

a) Studia I stopnia – średnia ocen/punktów z przedmiotów obowiązkowych uzyskanych podczas 

egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości; 

 

b) Studia II stopnia - średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących 

się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne 

uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy 

dyplomowej i egzaminu dyplomowego;  

 

 

3. Sposób przyznawania punktów w kryteriach punktowanych; 

 

a) Studia I stopnia  

 

ŚREDNIA WYNIKÓW 

PRZEDMITÓW  

OBOWIĄZKOWYCH NA 

EGZAMINIE 

DOJRZAŁOŚCI (do 

1991r.) 

ŚREDNIA WYNIKÓW 

PRZEDMITÓW  

OBOWIĄZKOWYCH NA 

EGZAMINIE 

DOJRZAŁOŚCI (po 1991r.) 

ŚREDNIA WYNIKÓW 

PRZEDMITÓW 

OBOWIĄZKOWYCH NA 

EGZAMINIE MATURALNYM 

PUNKTY 

 od 2,0  do 2,9 od 30% do 39% 20 

 od 3,0 do 3,4 Od 40% do 49% 30 

 od 3,5 do 3,9 od 50% do 59% 40 

od 3,0 do 3,4 od 4,0 do 4,4 od 60% do 69% 50 

od 3,5 do 3,9 od 4,5 do 4,9 od 70% do 79% 60 

od 4,0 do 4,4 od 5,0 do 5,4 od 80% do 89% 70 

4,5 i więcej 5,5 i więcej 90% i więcej 80 

 

 

 



 

 

 

 

4. Inne świadectwa i dokumenty i uprawniające do przyjęcia na studia wyższe w państwie ich wydania 

będą podlegały indywidualnemu rozpatrzeniu i decyzjom Komisji Rekrutacyjnej. 

 

5. W ramach rekrutacji określone zostały również kryteria premiujące, dodatkowe punkty uzyskają 

osoby, które wykażą spełnienie poniższych przesłanek: 

 

a) Studia I stopnia 

 

 

KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW 

Niepełnosprawność 10 

Niskie dochody 5 

Płeć - kobieta 5 

 

 

 

 

6. Kryterium związane z niskimi dochodami będzie weryfikowane zgodnie z zasadami wskazanymi w 

Zarządzeniu Rektora nr R/7/2018 dot. przyznawania stypendium socjalnego. 

7. Dochód do ww. kryterium liczony będzie za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, na 

który jest prowadzona rekrutacja. 

8. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie liczony będzie zgodnie z zapisami 

wynikającymi z Zarządzenia Rektora nr R/7/2018 

9. Punkty przyznane za kryterium dot. niskich dochodów zostanie przyznane jeżeli dochód na osobę 

w rodzinie kandydata na studia nie przekroczy 900 zł netto. 

10. Kryterium związane z niepełnosprawnością weryfikowane będzie na podstawie orzeczenia 

stosownego organu. 

11. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej liczby punktów pierwszeństwo mają 

kolejno: osoby niepełnosprawne, następnie osoby z niskimi dochodami, następnie  kobiety. 

 


