
Bezpieczeństwo narodowe    

1. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników matury.  

2. Przeliczeniu na punkty rekrutacyjne podlegają wyniki z egzaminu maturalnego 

lub egzaminu dojrzałości z następujących przedmiotów:  

1) przedmiot do wyboru: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, język 

polski albo matematyka; 

2) dodatkowo: język obcy nowożytny.  

3. Wyniki matury z przedmiotów wymienionych w ust. 2 przeliczane są na punkty 

rekrutacyjne  

4. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego stanowi suma punktów 

uzyskana z przedmiotu do wyboru oraz z języka obcego. W oparciu o uzyskaną 

liczbę punktów umieszcza się kandydata na odpowiednim miejscu listy 

rankingowej.  

5. W przypadku jednakowej liczby punktów na liście rankingowej pierwszeństwo 

w przyjęciu na kierunek Bezpieczeństwo narodowe mają kandydaci posiadający 

większą liczbę punktów z przedmiotu do wyboru.  

6. Studia niestacjonarne są odpłatne.  

 

Przeliczanie wyników matury na punkty rekrutacyjne  

1) Wyniki „nowej matury” przelicza się na punkty rekrutacyjne w następujący 

sposób:  

Przedmiot  
Poziom 

matury  

Sposób przeliczania na punkty 

rekrutacyjne  

Przedmiot do 

wyboru  

podstawowy  1 % matury x 0,5 pkt  

rozszerzony  1 % matury x 1 pkt  

Język obcy 

nowożytny  

podstawowy  1 % matury x 0,5 pkt  

rozszerzony  1 % matury x 1 pkt  

  



Kandydatom  dysponującym wynikami zarówno z poziomu podstawowego, jak  

i rozszerzonego uwzględnia się jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata (wyboru 

dokonuje kandydat wprowadzając wynik matury do systemu IRK).  

2) Wyniki „starej matury” przelicza się na punkty rekrutacyjne w następujący 

sposób:  

a. przedmiot do wyboru (jeden):  

Ocena (skala 1-6)  Punkty  Ocena (skala 2-5)  Punkty  

dopuszczający/mierny (2)  30  -  -  

dostateczny (3)  50  dostateczny (3)  60  

dobry (4)  75  dobry (4)  80  

bardzo dobry (5)  90  bardzo dobry (5)  100  

celujący (6)  100  -  -  

  

b. język obcy nowożytny: punkty ustala się na podstawie tabeli w pkt 1.  

 

3) Wyniki matury międzynarodowej IB, EB oraz inne świadectwa zagraniczne 

równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości przelicza się na punkty 

rekrutacyjne w sposób określony w uchwale rekrutacyjnej.  

 

4) Zasady ustalania wyniku końcowego na podstawie punktów przyznanych na 

zasadach określonych w ust. 1 i 2 opisuje się za pomocą następujących wzorów:  

a. „stara matura”: WR = WD + 0,5 x WJO 

b. „nowa matura”: WR = WDN + WJO 

gdzie:  

WD – wyniki egzaminu dojrzałości z przedmiotu do wyboru wg. „starej matury”;  

WDN – wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru wg. „nowej matury” lub 

dyplomu Matury Międzynarodowej (IB, EB);  

WJO – wyniki egzaminu dojrzałości (maturalnego) z języka obcego nowożytnego;  

WR – wyniki rekrutacji.  

 


