
Ogólne zasady kwalifikacji 

Na studia pierwszego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada: świadectwo 

dojrzałości uzyskane w trybie nowej matury, świadectwo dojrzałości uzyskane 

w trybie starej matury, dyplom IB, dyplom EB, świadectwo lub inny dokument 

uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. 

 

Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia są wyniki egzaminu maturalnego 

lub egzaminu dojrzałości. 

 

Wyniki matury przelicza się w następujący sposób: 

1) wyniki procentowe uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego („nowa 

matura”) przeliczane są na punkty rekrutacyjne. Kandydatom dysponującym 

wynikami zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego 

uwzględnia się jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata - wyboru 

dokonuje kandydat; 

2) oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura"), przeliczane są na 

punkty rekrutacyjne zgodnie z poniższą tabelą: 

 

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 - - 

 

Jeżeli kandydat zdawał z danego przedmiotu egzamin dojrzałości zarówno 

w części pisemnej, jak i ustnej, uwzględniana będzie średnia z obu ocen, przyjmując 

jako zasadę zaokrąglenie średniej do 0,499 w dół, a średniej od 0,5 

w górę. 



Wynik minimalny pisemnego egzaminu maturalnego uznawany 

w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższy niż 30 %. 

 

W przypadku, gdy kwalifikowanie na studia obejmuje, co najmniej dwa przedmioty 

maturalne, a kandydat dysponuje wynikiem matury, z co najmniej jednego spośród 

nich, uzyskuje 0 punktów z brakującego przedmiotu, chyba, że szczegółowe zasady 

wymagają od kandydata wyników matury ze wszystkich wskazanych przedmiotów. 

 

W przypadku, gdy szczegółowe kryteria rekrutacji dopuszczają zamiast oceny 

z matury ocenę końcową z niezdawanego na maturze przedmiotu na świadectwie 

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, uzyskaną ocenę przelicza się w następujący 

sposób: 

 

Ocena końcowa ze świadectwa 

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 

Punkty 

rekrutacyjne 

2 10 

3 20 

4 30 

5 35 

6 40 

 

Kandydatom posiadającym dyplom IB oraz EB wyniki egzaminu maturalnego 

przelicza się zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Egzamin IB Egzamin EB 
Egzamin maturalny 

„nowa matur” 

7 pkt 9,00 – 10,00 100% 

6 pkt 8,00 – 8,95 90% 

5 pkt 7,00 – 7,95 75% 

4 pkt 6,00 – 6,95 60% 

3 pkt 5,00 – 5,95 45% 

2 pkt  4,00 – 4,95 30% 

 



Przyjmuje się, że poziom niższy – standard level przedmiotu zdanego przez 

kandydata w ramach matury międzynarodowej odpowiada poziomowi 

podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – 

higher level – poziomowi rozszerzonemu. 

 

W przypadku zgłoszenia się na studia kandydatów w liczbie mniejszej lub równej 

limitowi miejsc, Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od przeliczania wyników matury 

na punkty i sporządzania listy rankingowej. 

 


