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Lotnictwo i kosmonautyka 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie ocen na dyplomie ukończenia studiów będącym 
podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia z zachowaniem 
warunków i trybu postępowania określonych poniżej. 
W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego Komisja ocenia, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, czy kandydat posiada kwalifikacje i kompetencje 
wystarczające do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka. 
Uznaje się, że kompetencje posiadają kandydaci, którzy: 

1. ukończyli studia I stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka; 
2. ukończyli studia w obszarze nauk technicznych, na kierunkach o zbliżonych 

efektach kształcenia do założonych na studiach I stopnia na kierunku Lotnictwo 
i kosmonautyka w LAW w szczególności na kierunkach Mechanika, Budowa 
maszyn; 

3. ukończyli studia na kierunkach innych niż określone powyżej, których kompetencje 
uzyskane na studiach I stopnia komisja rekrutacyjna oceni jako rokujące na 
uzyskanie efektów kształcenia wymaganych dla ukończenia studiów II stopnia na 
kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, w tym przypadku komisja rekrutacyjna może 
wydać decyzję o przyjęciu na studia z jednoczesnym zobowiązaniem do 
uzupełnienia brakujących efektów kształcenia, które uzna za niezbędne do 
kontynuowania i ukończenia studiów II stopnia, wskazując w tym celu przedmioty 
i ich formy kształcenia do zaliczenia, których wymiar nie może przekroczyć 30 
punktów ECTS. 
 

Studia niestacjonarne 
O zakwalifikowaniu się na studia niestacjonarne drugiego stopnia decyduje kolejność 
składania dokumentów (do wyczerpania limitu miejsc). 
 

Sposób przeliczania ocen z dyplomów równorzędnych polskim dokumentom 
Sposób przeliczania ocen z dyplomów wydanych przez szkoły wyższe w krajach Unii 
Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie na system oceniania 
obowiązujący w polskim szkolnictwie wyższym: 

systemy ocen w krajach 
zachodnich 

oceny 
ECTS 

system ocen obowiązujący w 
szkolnictwie wyższym RP 

A excellent 90-100 A bardzo dobry (5,0) 
B+    dobry plus (4,5) 
B above average 77-89 B dobry plus (4,5) 
B-    dobry plus (4,5) 
C+    dobry (4,0) 
C   C dobry (4,0) 
C-    dobry (4,0) 
D+    dostateczny plus (3,5) 
D below average 51 -63 D dostateczny plus (3,5) 
D-    dostateczny plus (3,5) 
E+    dostateczny (3,0) 
E minimum passing 30-50 E dostateczny (3,0) 
F 

  FX, F niedostateczny (-) 
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Sposób przeliczania ocen z dyplomów wydanych przez szkoły wyższe w Ukrainie  
na system oceniania obowiązujący w polskim szkolnictwie wyższym: 

system oceniania w Ukrainie system ocen obowiązujący w 
szkolnictwie wyższym RP skala 1 - 5 skala 1-12 

5 11 -12 bardzo dobry (5,0) 
 10 dobry plus (4,5) 

4 8-9 dobry (4,0) 
 7 dostateczny plus (3,5) 

3 5-6 dostateczny (3,0) 
2 1 -4 niedostateczny (-) 

 

Sposób przeliczania ocen z dyplomów wydanych przez szkoły wyższe Federacji 
Rosyjskiej i Republiki Białorusi na system oceniania obowiązujący w polskim 
szkolnictwie wyższym: 

system oceniania w Białorusi i Rosji 
system ocen obowiązujący w 
szkolnictwie wyższym RP 

5 10 bardzo dobry (5,0) 
 9 dobry plus (4,5) 

4 7-8 dobry (4,0) 
   

3 3-4 dostateczny (3) 
2 1 -2 niedostateczny (-) 

 

W przypadku systemów oceniania innych niż wymienione powyżej stosuje się 
odpowiedni przelicznik, gdzie najwyższa ocena w danym systemie oceniania 
odpowiada ocenie bardzo dobry (5,0). Przeliczenia ocen dokonuje wydziałowa komisja 
rekrutacyjna. 
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Nawigacja 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie ocen na dyplomie ukończenia studiów będącym 
podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia z zachowaniem warunków  
i trybu postępowania określonych poniżej. 
W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego komisja ocenia, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, czy kandydat posiada kwalifikacje i kompetencje wystarczające 
do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Nawigacja. 

Uznaje się, że kompetencje posiadają kandydaci, którzy: 

1. ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku Nawigacja; 
2. ukończyli studia w obszarze nauk technicznych, na kierunkach o zbliżonych efektach 

kształcenia do założonych na studiach pierwszego stopnia na kierunku Nawigacja  
w LAW, w tym przypadku komisja rekrutacyjna może wydać decyzję o przyjęciu na 
studia z jednoczesnym zobowiązaniem do uzupełnienia brakujących efektów 
kształcenia, które uzna za niezbędne do kontynuowania i ukończenia studiów drugiego 
stopnia, wskazując w tym celu przedmioty i ich formy konieczne do zaliczenia, których 
wymiar nie może przekroczyć 30 punktów ECTS; 

3. ukończyli studia na kierunkach innych niż określone powyżej, których kompetencje 
uzyskane na studiach pierwszego stopnia komisja rekrutacyjna oceni jako rokujące na 
uzyskanie efektów kształcenia wymaganych dla ukończenia studiów drugiego stopnia 
na kierunku Nawigacja, w tym przypadku komisja rekrutacyjna może wydać decyzję  
o przyjęciu na studia z jednoczesnym zobowiązaniem do uzupełnienia brakujących 
efektów kształcenia, które uzna za niezbędne do kontynuowania i ukończenia studiów 
drugiego stopnia, wskazując w tym celu przedmioty i ich formy konieczne do zaliczenia, 
których wymiar nie może przekroczyć 30 punktów ECTS. 

Studia niestacjonarne 
O zakwalifikowaniu się na studia niestacjonarne drugiego stopnia decyduje kolejność 
składania dokumentów (do wyczerpania limitu miejsc). 
 

Sposób przeliczania ocen z dyplomów równorzędnych polskim dokumentom 
Sposób przeliczania ocen z dyplomów wydanych przez szkoły wyższe w krajach Unii 
Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie na system oceniania 
obowiązujący w polskim szkolnictwie wyższym: 

systemy ocen w krajach 
zachodnich 

oceny 
ECTS 

system ocen obowiązujący w 
szkolnictwie wyższym RP 

A excellent 90-100 A bardzo dobry (5,0) 
B+    dobry plus (4,5) 
B above average 77-89 B dobry plus (4,5) 
B-    dobry plus (4,5) 
C+    dobry (4,0) 
C   C dobry (4,0) 
C-    dobry (4,0) 
D+    dostateczny plus (3,5) 
D below average 51 -63 D dostateczny plus (3,5) 
D-    dostateczny plus (3,5) 
E+    dostateczny (3,0) 
E minimum passing 30-50 E dostateczny (3,0) 
F   FX, F niedostateczny (-) 
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Sposób przeliczania ocen z dyplomów wydanych przez szkoły wyższe w Ukrainie na 
system oceniania obowiązujący w polskim szkolnictwie wyższym: 

system oceniania w Ukrainie system ocen obowiązujący w 
szkolnictwie wyższym RP skala 1 - 5 skala 1-12 

5 11 -12 bardzo dobry (5,0) 
 10 dobry plus (4,5) 

4 8-9 dobry (4,0) 
 7 dostateczny plus (3,5) 

3 5-6 dostateczny (3,0) 
2 1 -4 niedostateczny (-) 

 

Sposób przeliczania ocen z dyplomów wydanych przez szkoły wyższe Federacji 
Rosyjskiej i Republiki Białorusi na system oceniania obowiązujący w polskim 
szkolnictwie wyższym: 

system oceniania w Białorusi i Rosji 
system ocen obowiązujący w 
szkolnictwie wyższym RP 

5 10 bardzo dobry (5,0) 
 9 dobry plus (4,5) 

4 7-8 dobry (4,0) 
   

3 3-4 dostateczny (3) 
2 1 -2 niedostateczny (-) 

 
 
W przypadku systemów oceniania innych niż wymienione powyżej stosuje się 
odpowiedni przelicznik, gdzie najwyższa ocena w danym systemie oceniania 
odpowiada ocenie bardzo dobry (5,0). Przeliczenia ocen dokonuje wydziałowa komisja 
rekrutacyjna. 
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Logistyka 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie ocen na dyplomie ukończenia studiów będącym 
podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. 

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, o zakwalifikowaniu na studia 
kandydatów z tą samą oceną na dyplomie rozstrzyga średnia ocen ze studiów będących 
podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. W przy obliczaniu średniej 
uwzględnia się wszystkie oceny z egzaminów i zaliczeń wynikające z suplementu do dyplomu, 
uzyskane w toku studiów będących podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego 
stopnia. 

Studia niestacjonarne 
O zakwalifikowaniu się na studia niestacjonarne drugiego stopnia decyduje kolejność 
składania dokumentów (do wyczerpania limitu miejsc). 
 

Sposób przeliczania ocen z dyplomów równorzędnych polskim dokumentom 
Sposób przeliczania ocen z dyplomów wydanych przez szkoły wyższe w krajach Unii 
Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie na system oceniania 
obowiązujący w polskim szkolnictwie wyższym: 

systemy ocen w krajach 
zachodnich 

oceny 
ECTS 

system ocen obowiązujący w 
szkolnictwie wyższym RP 

A excellent 90-100 A bardzo dobry (5,0) 
B+    dobry plus (4,5) 
B above average 77-89 B dobry plus (4,5) 
B-    dobry plus (4,5) 
C+    dobry (4,0) 
C   C dobry (4,0) 
C-    dobry (4,0) 
D+    dostateczny plus (3,5) 
D below average 51 -63 D dostateczny plus (3,5) 
D-    dostateczny plus (3,5) 
E+    dostateczny (3,0) 
E minimum passing 30-50 E dostateczny (3,0) 
F 

  FX, F niedostateczny (-) 
 

Sposób przeliczania ocen z dyplomów wydanych przez szkoły wyższe w Ukrainie  
na system oceniania obowiązujący w polskim szkolnictwie wyższym: 

system oceniania w Ukrainie system ocen obowiązujący w 
szkolnictwie wyższym RP skala 1 - 5 skala 1-12 

5 11 -12 bardzo dobry (5,0) 
 10 dobry plus (4,5) 

4 8-9 dobry (4,0) 
 7 dostateczny plus (3,5) 

3 5-6 dostateczny (3,0) 
2 1 -4 niedostateczny (-) 
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Sposób przeliczania ocen z dyplomów wydanych przez szkoły wyższe Federacji 
Rosyjskiej i Republiki Białorusi na system oceniania obowiązujący w polskim 
szkolnictwie wyższym: 

system oceniania w Białorusi i Rosji 
system ocen obowiązujący w 
szkolnictwie wyższym RP 

5 10 bardzo dobry (5,0) 
 9 dobry plus (4,5) 

4 7-8 dobry (4,0) 
   

3 3-4 dostateczny (3) 
2 1 -2 niedostateczny (-) 

 
 
W przypadku systemów oceniania innych niż wymienione powyżej stosuje się 
odpowiedni przelicznik, gdzie najwyższa ocena w danym systemie oceniania 
odpowiada ocenie bardzo dobry (5,0). Przeliczenia ocen dokonuje wydziałowa komisja 
rekrutacyjna. 
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Bezpieczeństwo narodowe 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie ocen na dyplomie ukończenia studiów będącym 
podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. 

 

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, o zakwalifikowaniu na studia 
kandydatów z tą samą oceną na dyplomie rozstrzyga średnia ocen ze studiów będących 
podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. W przy obliczaniu średniej 
uwzględnia się wszystkie oceny z egzaminów i zaliczeń wynikające z suplementu do dyplomu, 
uzyskane w toku studiów będących podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego 
stopnia. 

Studia niestacjonarne 
O zakwalifikowaniu się na studia niestacjonarne drugiego stopnia decyduje kolejność 
składania dokumentów (do wyczerpania limitu miejsc). 
 

Sposób przeliczania ocen z dyplomów równorzędnych polskim dokumentom 
Sposób przeliczania ocen z dyplomów wydanych przez szkoły wyższe w krajach Unii 
Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie na system oceniania 
obowiązujący w polskim szkolnictwie wyższym: 

systemy ocen w krajach 
zachodnich 

oceny 
ECTS 

system ocen obowiązujący w 
szkolnictwie wyższym RP 

A excellent 90-100 A bardzo dobry (5,0) 
B+    dobry plus (4,5) 
B above average 77-89 B dobry plus (4,5) 
B-    dobry plus (4,5) 
C+    dobry (4,0) 
C   C dobry (4,0) 
C-    dobry (4,0) 
D+    dostateczny plus (3,5) 
D below average 51 -63 D dostateczny plus (3,5) 
D-    dostateczny plus (3,5) 
E+    dostateczny (3,0) 
E minimum passing 30-50 E dostateczny (3,0) 
F 

  FX, F niedostateczny (-) 
Sposób przeliczania ocen z dyplomów wydanych przez szkoły wyższe w Ukrainie  
na system oceniania obowiązujący w polskim szkolnictwie wyższym: 

system oceniania w Ukrainie system ocen obowiązujący w 
szkolnictwie wyższym RP skala 1 - 5 skala 1-12 

5 11 -12 bardzo dobry (5,0) 
 10 dobry plus (4,5) 

4 8-9 dobry (4,0) 
 7 dostateczny plus (3,5) 

3 5-6 dostateczny (3,0) 
2 1 -4 niedostateczny (-) 
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Sposób przeliczania ocen z dyplomów wydanych przez szkoły wyższe Federacji 
Rosyjskiej i Republiki Białorusi na system oceniania obowiązujący w polskim 
szkolnictwie wyższym: 

system oceniania w Białorusi i Rosji 
system ocen obowiązujący w 
szkolnictwie wyższym RP 

5 10 bardzo dobry (5,0) 
 9 dobry plus (4,5) 

4 7-8 dobry (4,0) 
   

3 3-4 dostateczny (3) 
2 1 -2 niedostateczny (-) 

 
 
W przypadku systemów oceniania innych niż wymienione powyżej stosuje się 
odpowiedni przelicznik, gdzie najwyższa ocena w danym systemie oceniania 
odpowiada ocenie bardzo dobry (5,0). Przeliczenia ocen dokonuje wydziałowa komisja 
rekrutacyjna. 
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