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UCHWAŁA nr 32/2021 

SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ 

w NOWYM TARGU 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 
 

 

w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej 

w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu 

na rok akademicki 2022/2023 
 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 69 ust. 2-4, art. 70 ust. 1-5, art. 72 oraz art. 323 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), § 15 ust. 1 pkt 1 i 2 i § 38 Rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 661) oraz § 33 ust. 1 pkt 14 

Statutu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, Senat Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w 

Nowym Targu uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Określa się warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze 

elektronicznej w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, zwaną dalej „Uczelnią”, 

na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na rok 

akademicki 2022/2023. 

 

§ 2 

1. Uczelnia ogłasza nabór na następujące kierunki, poziomy kształcenia i formy studiów: 

 

Lp. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów 

1 architektura 
studia pierwszego stopnia stacjonarne 

studia drugiego stopnia stacjonarne 

2 bezpieczeństwo narodowe studia pierwszego stopnia stacjonarne 

3 dietetyka studia pierwszego stopnia stacjonarne 

4 filologia angielska 
studia pierwszego stopnia stacjonarne 

studia drugiego stopnia stacjonarne 

5 finanse i rachunkowość studia pierwszego stopnia 
stacjonarne, 

niestacjonarne 

6 fizjoterapia jednolite studia magisterskie stacjonarne 

7 gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia stacjonarne 

8 kosmetologia 
studia pierwszego stopnia stacjonarne 

studia drugiego stopnia stacjonarne 

9 pielęgniarstwo 
studia pierwszego stopnia stacjonarne 

studia drugiego stopnia stacjonarne 

10 praca socjalna studia pierwszego stopnia stacjonarne 

11 rachunkowość i analityka ekonomiczna studia drugiego stopnia stacjonarne 

12 ratownictwo medyczne studia pierwszego stopnia stacjonarne 
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13 sport studia pierwszego stopnia stacjonarne 

14 turystyka i rekreacja 
studia pierwszego stopnia stacjonarne 

studia drugiego stopnia stacjonarne 

15 informatyka ekonomiczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne 

* rekrutacja na studia zostanie rozpoczęta po uzyskaniu pozwolenia na utworzenie studiów przez Ministra 

Edukacji i Nauki 

 

2. Ustala się liczbę 30 osób jako dolny limit przyjęć tj. najmniejszą liczbę osób przyjętych wymaganą do 

uruchomienia studiów na danym kierunku, poziomie i w określonych formach. 

 

§ 3 

Senat Uczelni upoważnia Rektora do podejmowania decyzji, wynikających z bieżących potrzeb 

postępowania w sprawie przyjęcia na studia, w zakresie: 

1) zmniejszenia liczby osób określonej w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały, stanowiącej dolny limit przyjęć; 

2) nieuruchamiania lub uruchamiania studiów, dla których liczba osób przyjętych jest mniejsza niż 

ustalony dolny limit przyjęć. 

 

§ 4 

1. Rekrutację na pierwszy rok studiów prowadzi się drogą elektroniczną za pośrednictwem 

elektronicznego systemu rejestracji kandydatów, zwanego dalej „systemem”. 

2. Kandydat zakłada w systemie jedno, indywidualne konto, za pośrednictwem którego przekazuje 

wymagane dane oraz dokumentację, o której mowa w § 5 i 6. 

3. Zakładając konto kandydat potwierdza zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 

4. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzenie danych niepełnych, błędnych lub 

fałszywych, a także za wynikające z tego skutki. 

5. Informacje dotyczące rekrutacji są przekazywane kandydatom za pośrednictwem systemu, poczty 

elektronicznej oraz strony internetowej Uczelni. Kandydat jest zobowiązany do bieżącego 

odczytywania informacji przekazywanych przez Uczelnię. 

6. Kandydatem na studia może być osoba, która posiada dokument uprawniający do podjęcia studiów na 

odpowiednim poziomie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 lit a i b, oraz dopełniła wszystkich 

wymaganych czynności określonych w niniejszej Uchwale. 

7. W czynnościach związanych z rekrutacją na studia kandydata może reprezentować pełnomocnik, 

posiadający pełnomocnictwo podpisane przez kandydata i poświadczone przez pracownika Działu 

Nauczania, urzędnika administracji publicznej lub notariusza. 

8. Kandydat niepełnoletni jest reprezentowany przez swojego przedstawiciela ustawowego. 

 

§ 5 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia: 

1) rejestruje się w systemie wypełniając wszystkie wymagane dane; 

2) deklaruje w systemie właściwy kierunek, poziom i formę studiów; 

3) załącza w systemie skany następujących dokumentów: 

a) świadectwa dojrzałości albo innego dokumentu stanowiącego podstawę do ubiegania się o 

przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce  w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub 

jednolite studia magisterskie; 

b) dyplomu ukończenia studiów – w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia; jeżeli 

kandydatem jest absolwent innej uczelni wymagane jest dodatkowo zaświadczenie o średniej 

ocen z całości studiów, ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i obliczonej przez uczelnię, w 

której kandydat ukończył studia; 

c) dowodu uiszczonej opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia; 

d) podpisanego oświadczenia, które kandydat pobiera w systemie; 
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4) wgrywa do systemu fotografię cyfrową w kolorze, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy 

wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach: wys. 236 x szer. 295 pikseli, rozdzielczość zdjęcia 

min. 300 dpi, format JPG; 

2. Cudzoziemiec zobowiązany jest dodatkowo załączyć w systemie skany: 

1) dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie 

studiów w języku polskim: 

a) zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku 

polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki lub 

b) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania 

Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub 

c) świadectwo ukończonej szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były 

prowadzone w języku polskim lub 

d) świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty lub 

e) potwierdzenie Uczelni, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w 

języku polskim; 

2) dokumentu potwierdzającego prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

a) polisa ubezpieczenia zdrowotnego lub 

b) Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub 

c) zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym lub oświadczenie o przystąpieniu do 

ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w 

Uczelni lub 

d) potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) zaświadczenia lub dokumentu stwierdzającego prawo do zwolnienia z opłaty związanej z 

kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim – potwierdzające 

spełnienie warunków określonych w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce – w przypadku jego posiadania. 

3. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e, może 

zostać wydany przez członka komisji rekrutacyjnej w formie zaświadczenia po uprzednio 

przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem w języku polskim lub przez nauczyciela 

akademickiego prowadzącego kurs dokształcający z języka polskiego dla cudzoziemców – kandydatów 

na studia w Uczelni. 

 

§ 6 

1. Dyplomy studiów wyższych oraz świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą, niebędące dyplomem 

matury międzynarodowej International Baccalaureate „IB” lub matury europejskiej European 

Baccalaureate „EB” muszą być: 

1) opatrzone apostille, jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej 

znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze 5 

października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r., nr 112, poz. 938 i 939), albo 

2) poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach. 

2. Świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą muszą dodatkowo zawierać adnotację (lub potwierdzenie 

w formie osobnego dokumentu), że dokument ten uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia 

wyższe w państwie, w którym dokument ten został wydany oraz o zakresie tych uprawnień. 

3. Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, wydane przez szkołę lub instytucję 

edukacyjną niedziałającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), 

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub z którym Polska nie 

zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów, zobowiązani są przedłożyć decyzję 

właściwego kuratora oświaty o uznaniu świadectwa za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej 

Polskiej wykształcenie średnie i uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. 
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4. Do wniosku o uznanie świadectwa wydanego za granicą, o którym mowa w ust. 3, w przypadku jeżeli 

świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia, należy dodatkowo dołączyć: 

1) wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły średniej lub instytucji 

edukacyjnej lub zaliczenie danego etapu kształcenia; 

2) wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z 

uzyskanymi ocenami; 

3) informację o zrealizowanym programie nauczania: treści kształcenia, planowany czas nauki i skalę 

ocen; 

4) informację o uzyskanych uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o 

zakresie tych uprawnień. 

5. Osoby, o których mowa w art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zobowiązane są 

przedłożyć decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą 

uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie. 

6. Dyplomy studiów wyższych uzyskane za granicą muszą spełniać wymagania zgodne z art. 326 i 327 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

7. Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, należy 

dołączyć jego tłumaczenie na język polski. 

8. Koszty związane z uzyskaniem dodatkowych zaświadczeń, dokumentów i tłumaczeń wymaganych 

podczas rekrutacji na studia pokrywa kandydat. 

 

§ 7 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać umiejętności w zakresie podstawowej 

obsługi pakietu Microsoft Office lub programów zbliżonych oraz programów wykorzystywanych do 

kształcenia na odległość (np. MS Teams lub inne). 

2. W celu możliwości uczestniczenia w kształceniu na odległość niezbędne jest posiadanie komputera 

stacjonarnego lub przenośnego (np. laptop, tablet) z dostępem do internetu wraz z kamerą i 

mikrofonem. 

3. Uczelnia zapewnia infrastrukturę informatyczną oraz oprogramowanie, które umożliwiają prowadzenie 

kształcenia na odległość. Uczelnia udostępnia stanowiska komputerowe w czytelni uczelnianej dla 

osób, które nie posiadają odpowiedniego sprzętu lub łącza oraz nieodpłatnie wypożycza kamery i 

mikrofony, a w przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo również laptopy. Na terenie Uczelni 

studenci mają nieograniczony dostęp do sieci wi-fi. W celu przygotowania studentów do kształcenia na 

odległość Uczelnia zapewnia im materiały szkoleniowe oraz pomoc informatyczną. 

 

 

§ 8 

1. Kandydaci na studia, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, 

uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia otrzymują w Dziale Nauczania, skierowanie na badania 

lekarskie, zgodne z odrębnymi przepisami. 

2. Badania mogą przeprowadzać lekarze posiadający specjalizację medycyny pracy, którzy wydają 

kandydatom zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

studiów na kierunkach, na których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, 

uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. 

3. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia w wyznaczonym terminie zaświadczenia lekarskiego, o 

którym mowa w ust. 2. Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwia podjęcie studiów. 

 

§ 9 

1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania w sprawie przyjęcia na studia jest zarejestrowanie się w 

systemie oraz załączenie skanów kompletu dokumentów, o których mowa w § 5 i 6, w wymaganym 

terminie. 

2. Pracownicy Działu Nauczania weryfikują poprawność wprowadzonych przez kandydata danych oraz 

załączonych dokumentów. 
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§ 10 

1. W przypadku, jeżeli na określony kierunek i poziom studiów przeprowadzany jest dodatkowy egzamin 

wstępny, Uczelnia informuje kandydata o miejscu, dacie i godzinie egzaminu. 

2. Nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie skutkuje uzyskaniem 0 punktów z tego 

egzaminu. 

3. Kandydaci niepełnosprawni, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kierunki objęte dodatkowym 

egzaminem wstępnym, mogą składać na piśmie wniosek o dostosowanie warunków przeprowadzenia 

egzaminu wstępnego do ich szczególnych potrzeb, wynikających ze stopnia i rodzaju 

niepełnosprawności. 

4. Wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności kandydat składa razem z wymaganymi 

dokumentami, o których mowa w § 5 i 6. 

5. Decyzję o sposobie przeprowadzenia egzaminu wstępnego, uwzględniającego szczególne potrzeby 

kandydata będącego osobą niepełnosprawną, podejmuje komisja rekrutacyjna. 

 

§ 11 

1. Ustala się następujące zasady rekrutacji na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia i jednolite 

studia magisterskie: 

 

L.p. Kierunek studiów 

Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia 

dla osób, które uzyskały 

świadectwo dojrzałości na 

podstawie egzaminu 

maturalnego „nowa matura” 

dla osób, które uzyskały 

świadectwo dojrzałości na 

podstawie egzaminu dojrzałości 

„stara matura” 

1 architektura 

Dodatkowy egzamin wstępny z rysunku odręcznego (oceniany w skali 

punktowej od 0 do 100, przy czym minimalna liczba punktów 

wymaganych do zdania egzaminu z rysunku wynosi 30). Niezdanie 

egzaminu eliminuje kandydata z dalszego postępowania w sprawie 

przyjęcia na studia. 

Dodatkowy egzamin wstępny z rysunku odręcznego ma na celu 

sprawdzenie predyspozycji kandydata do podejmowania studiów na 

kierunku architektura. Tematem egzaminu jest: „Autorska kompozycja 

przestrzenna o charakterze architektonicznym czterech brył 

geometrycznych: sześcian, ostrosłup, prostopadłościan oraz walec wraz 

ze światłocieniem”. Czas trwania egzaminu: 3 godziny zegarowe. 

Suma punktów uzyskanych w 

czasie egzaminu maturalnego z 

części pisemnej na poziomie 

podstawowym lub rozszerzonym z 

dwóch najwyżej punktowanych 

przedmiotów spośród sześciu: 

- matematyka, 

- fizyka, 

- geografia, 

- język obcy nowożytny, 

- historia, 

- historia sztuki 

Średnia arytmetyczna ocen (do 

dwóch miejsc po przecinku) 

wyliczona z dwóch najwyżej 

ocenionych przedmiotów spośród 

zdawanych przez kandydata na 

egzaminie dojrzałości z części 

pisemnej 

2 
bezpieczeństwo 

narodowe 

Suma punktów uzyskanych w 

czasie egzaminu maturalnego z 

części pisemnej na poziomie 

podstawowym lub rozszerzonym z 

dwóch najwyżej punktowanych 

przedmiotów spośród sześciu: 

- matematyka, 

Średnia arytmetyczna ocen (do 

dwóch miejsc po przecinku) 

wyliczona z dwóch najwyżej 

ocenionych przedmiotów spośród 

zdawanych przez kandydata na 

egzaminie dojrzałości z części 

pisemnej 
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- biologia, 

- język obcy nowożytny, 

- język polski, 

- historia, 

- wiedza o społeczeństwie 

3 dietetyka 

Suma punktów uzyskanych w 

czasie egzaminu maturalnego z 

części pisemnej na poziomie 

podstawowym lub rozszerzonym z 

dwóch najwyżej punktowanych 

przedmiotów spośród sześciu: 

- biologia, 

- chemia, 

- fizyka, 

- język polski, 

- język obcy nowożytny, 

- matematyka 

Średnia arytmetyczna ocen (do 

dwóch miejsc po przecinku) 

wyliczona z dwóch najwyżej 

ocenionych przedmiotów spośród 

zdawanych przez kandydata na 

egzaminie dojrzałości z części 

pisemnej 

4 filologia angielska 

Suma punktów uzyskanych w 

czasie egzaminu maturalnego z 

części pisemnej na poziomie 

podstawowym lub rozszerzonym z 

dwóch przedmiotów: 

- język angielski 

oraz jeden najwyżej punktowany 

przedmiot spośród czterech: 

- język polski, 

- historia, 

- wiedza o społeczeństwie, 

- dodatkowy język obcy nowożytny 

Średnia arytmetyczna ocen (do 

dwóch miejsc po przecinku) 

wyliczona z dwóch najwyżej 

ocenionych przedmiotów spośród 

zdawanych przez kandydata na 

egzaminie dojrzałości z części 

pisemnej 

5 finanse i rachunkowość 

Suma punktów uzyskanych w 

czasie egzaminu maturalnego z 

części pisemnej na poziomie 

podstawowym lub rozszerzonym z 

dwóch najwyżej punktowanych 

przedmiotów spośród czterech: 

- matematyka, 

- geografia, 

- język obcy nowożytny, 

- historia 

Średnia arytmetyczna ocen (do 

dwóch miejsc po przecinku) 

wyliczona z dwóch najwyżej 

ocenionych przedmiotów spośród 

zdawanych przez kandydata na 

egzaminie dojrzałości z części 

pisemnej 

6 fizjoterapia 

Suma punktów uzyskanych w 

czasie egzaminu maturalnego z 

części pisemnej na poziomie 

podstawowym lub rozszerzonym z 

dwóch najwyżej punktowanych 

przedmiotów spośród sześciu: 

- biologia, 

- chemia, 

- fizyka, 

- język polski, 

- język obcy nowożytny, 

- matematyka 

Średnia arytmetyczna ocen (do 

dwóch miejsc po przecinku) 

wyliczona z dwóch najwyżej 

ocenionych przedmiotów spośród 

zdawanych przez kandydata na 

egzaminie dojrzałości z części 

pisemnej 

7 gospodarka przestrzenna 

Suma punktów uzyskanych w 

czasie egzaminu maturalnego z 

części pisemnej na poziomie 

Średnia arytmetyczna ocen (do 

dwóch miejsc po przecinku) 

wyliczona z dwóch najwyżej 
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podstawowym lub rozszerzonym z 

dwóch najwyżej punktowanych 

przedmiotów spośród pięciu: 

- matematyka, 

- geografia, 

- język obcy nowożytny, 

- fizyka, 

- wiedza o społeczeństwie 

ocenionych przedmiotów spośród 

zdawanych przez kandydata na 

egzaminie dojrzałości z części 

pisemnej 

8 kosmetologia 

Suma punktów uzyskanych w 

czasie egzaminu maturalnego z 

części pisemnej na poziomie 

podstawowym lub rozszerzonym z 

dwóch najwyżej punktowanych 

przedmiotów spośród sześciu: 

- biologia, 

- chemia, 

- fizyka, 

- język polski, 

- język obcy nowożytny, 

- matematyka 

Średnia arytmetyczna ocen (do 

dwóch miejsc po przecinku) 

wyliczona z dwóch najwyżej 

ocenionych przedmiotów spośród 

zdawanych przez kandydata na 

egzaminie dojrzałości z części 

pisemnej 

9 pielęgniarstwo 

Suma punktów uzyskanych w 

czasie egzaminu maturalnego z 

części pisemnej na poziomie 

podstawowym lub rozszerzonym z 

dwóch najwyżej punktowanych 

przedmiotów spośród sześciu: 

- biologia, 

- chemia, 

- fizyka, 

- język polski, 

- język obcy nowożytny, 

- matematyka 

Średnia arytmetyczna ocen (do 

dwóch miejsc po przecinku) 

wyliczona z dwóch najwyżej 

ocenionych przedmiotów spośród 

zdawanych przez kandydata na 

egzaminie dojrzałości z części 

pisemnej 

10 praca socjalna 

Suma punktów uzyskanych w 

czasie egzaminu maturalnego z 

części pisemnej na poziomie 

podstawowym lub rozszerzonym z 

dwóch najwyżej punktowanych 

przedmiotów spośród sześciu: 

- język polski, 

- język obcy nowożytny, 

- biologia, 

- historia, 

- matematyka, 

- wiedza o społeczeństwie 

Średnia arytmetyczna ocen (do 

dwóch miejsc po przecinku) 

wyliczona z dwóch najwyżej 

ocenionych przedmiotów spośród 

zdawanych przez kandydata na 

egzaminie dojrzałości z części 

pisemnej 

11 ratownictwo medyczne 

Suma punktów uzyskanych w 

czasie egzaminu maturalnego z 

części pisemnej na poziomie 

podstawowym lub rozszerzonym z 

dwóch najwyżej punktowanych 

przedmiotów spośród sześciu: 

- biologia, 

- chemia, 

- fizyka, 

- język polski, 

Średnia arytmetyczna ocen (do 

dwóch miejsc po przecinku) 

wyliczona z dwóch najwyżej 

ocenionych przedmiotów spośród 

zdawanych przez kandydata na 

egzaminie dojrzałości z części 

pisemnej 
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- język obcy nowożytny, 

- matematyka 

12 sport 

Suma punktów uzyskanych w 

czasie egzaminu maturalnego z 

części pisemnej na poziomie 

podstawowym lub rozszerzonym z 

dwóch najwyżej punktowanych 

przedmiotów spośród pięciu: 

- matematyka, 

- biologia, 

- chemia, 

- język obcy nowożytny, 

- język polski 

Średnia arytmetyczna ocen (do 

dwóch miejsc po przecinku) 

wyliczona z dwóch najwyżej 

ocenionych przedmiotów spośród 

zdawanych przez kandydata na 

egzaminie dojrzałości z części 

pisemnej 

13 turystyka i rekreacja 

Suma punktów uzyskanych w 

czasie egzaminu maturalnego z 

części pisemnej na poziomie 

podstawowym lub rozszerzonym z 

dwóch najwyżej punktowanych 

przedmiotów spośród sześciu: 

- język obcy nowożytny, 

- geografia, 

- biologia, 

- wiedza o społeczeństwie, 

- historia, 

- historia sztuki 

Średnia arytmetyczna ocen (do 

dwóch miejsc po przecinku) 

wyliczona z dwóch najwyżej 

ocenionych przedmiotów spośród 

zdawanych przez kandydata na 

egzaminie dojrzałości z części 

pisemnej 

14 
informatyka 

ekonomiczna* 

Suma punktów uzyskanych w 

czasie egzaminu maturalnego z 

części pisemnej na poziomie 

podstawowym lub rozszerzonym z 

dwóch najwyżej punktowanych 

przedmiotów spośród czterech: 

- matematyka 

- fizyka 

- informatyka 

- język obcy nowożytny 

Średnia arytmetyczna ocen (do 

dwóch miejsc po przecinku) 

wyliczona z dwóch najwyżej 

ocenionych przedmiotów spośród 

zdawanych przez kandydata na 

egzaminie dojrzałości z części 

pisemnej 

* rekrutacja na studia zostanie rozpoczęta po uzyskaniu pozwolenia na utworzenie studiów przez Ministra 

Edukacji i Nauki 

 

2. Ustala się następujące zasady rekrutacji na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia: 

L.p. Kierunek studiów Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia 

1 architektura 

Średnia ocen z całości studiów pierwszego stopnia kierunku architektura 

lub architektura i urbanistyka, ustalona zgodnie z regulaminem uczelni i 

obliczona przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia pierwszego 

stopnia. 

2 filologia angielska 

Do kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci studiów pierwszego stopnia 

kierunku związanego z kształceniem w zakresie języka angielskiego, a 

także absolwenci innego kierunku studiów filologicznych, jeżeli znają 

język angielski na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego. Absolwenci innego kierunku studiów 

filologicznych zobowiązani są udokumentować znajomość języka 

angielskiego na poziomie C1 (dopuszcza się możliwość honorowania 

certyfikatów językowych potwierdzających znajomość języka 

angielskiego na poziomie C1, np. CAE University of Cambridge, ELSA, 
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IELTS, TELC czy TOEFL English C1). 

Kandydaci na studia przygotowujące do wykonywania zawodu 

nauczyciela dodatkowo muszą spełnić wymagania określone w  

standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu 

nauczyciela, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. posiadać 

kwalifikacje pedagogiczne. 

Podczas postępowania w sprawie przyjęcia na studia brana jest pod 

uwagę średnia ocen z całości studiów pierwszego stopnia ustalona 

zgodnie z regulaminem uczelni i obliczona przez uczelnię, w której 

kandydat ukończył studia pierwszego stopnia. 

3 kosmetologia 
Średnia ocen z całości studiów pierwszego stopnia kierunku 

kosmetologia, ustalona zgodnie z regulaminem uczelni i obliczona przez 

uczelnię, w której kandydat ukończył studia pierwszego stopnia. 

4 pielęgniarstwo 
Średnia ocen z całości studiów pierwszego stopnia kierunku 

pielęgniarstwo, ustalona zgodnie z regulaminem uczelni i obliczona 

przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia pierwszego stopnia. 

5 
rachunkowość 

i analityka 

ekonomiczna 

Średnia ocen z całości studiów pierwszego stopnia kierunku związanego 

z dyscyplinami: ekonomia i finanse i/lub nauki o zarządzaniu                    

i jakości, ustalona zgodnie z regulaminem uczelni i obliczona przez 

uczelnię, w której kandydat ukończył studia pierwszego stopnia. 

6 turystyka i rekreacja 

Średnia ocen z całości studiów pierwszego stopnia ustalona zgodnie z 

regulaminem uczelni i obliczona przez uczelnię, w której kandydat 

ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku przyporządkowanym do 

co najmniej jednej z następujących dyscyplin naukowych: nauki o 

kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, nauki o bezpieczeństwie, nauki o 

komunikacji społecznej i mediach, nauki o zarządzaniu i jakości, 

ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 

przestrzenna, nauki socjologiczne, nauki o Ziemi i środowisku, 

językoznawstwo, nauki o kulturze i religii. 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, którzy ukończyli 

studia I stopnia na kierunkach nie związanych z kształceniem w zakresie 

turystyki i rekreacji są zobowiązani do zaliczenia na I roku studiów 

następujących przedmiotów ponadprogramowych celem uzupełnienia 

efektów uczenia się: postawy turystyki i hotelarstwa, obsługa ruchu 

turystycznego z elementami zarządzania oraz podstawy rekreacji. 

 

§ 12 

1. W przypadku osób, które uzyskały świadectwo dojrzałości na podstawie egzaminu maturalnego „nowa 

matura”, w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia 

magisterskie sumowane są punkty, wynikające z zastosowania przeliczników do uzyskanych wyników 

egzaminu maturalnego z przedmiotów uwzględnianych podczas rekrutacji, według następujących zasad: 

1) przy ustalaniu liczby punktów przyjmuje się, że wyniki procentowe stosowane przy ocenianiu 

zostaną zastąpione punktami ustalonymi według zasady, że 1% = 1 punkt, przy czym warunkiem 

zaliczenia punktów za dany przedmiot jest uzyskanie minimum 30% punktów na poziomie 

podstawowym lub rozszerzonym; 

2) w przypadku zdawania matury na poziomie podstawowym liczbę punktów mnoży się przez 

współczynnik 0,5, a w przypadku poziomu rozszerzonego przez 1,0; 

3) jeżeli kandydat nie wybrał wymaganego przedmiotu na egzaminie maturalnym otrzymuje 0 

punktów z tego przedmiotu; 
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4) w przypadku, gdy kandydat zdawał dany przedmiot zarówno na poziomie podstawowym jak i 

rozszerzonym, nie sumuje się tych punktów, tylko bierze pod uwagę wyższą liczbę punktów z 

poziomu podstawowego lub rozszerzonego z uwzględnieniem zasad zawartych w pkt 1-3; 

5) brak na świadectwie dojrzałości przedmiotu uwzględnianego podczas rekrutacji, nie dyskwalifikuje 

kandydata z postępowania w sprawie przyjęcia na studia. 

2. W przypadku osób, które uzyskały świadectwo dojrzałości na podstawie egzaminu dojrzałości „stara 

matura”, w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia 

magisterskie średnią arytmetyczną ocen wylicza się dla każdego kierunku w następujący sposób: suma 

ocen z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie 

dojrzałości z części pisemnej, podzielona przez liczbę 2. 

3. W przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunek architektura, które uzyskały 

świadectwo dojrzałości na podstawie: 

a) egzaminu maturalnego „nowa matura”: punkty uzyskane na dodatkowym egzaminie wstępnym 

sumuje się z punktami przeliczonymi z egzaminu maturalnego; 

b) egzaminu dojrzałości „stara matura”: średnia arytmetyczna wyliczona z ocen uzyskanych na 

egzaminie dojrzałości przeliczana jest na punkty według poniższej tabeli, a następnie przeliczone 

punkty sumuje się z punktami uzyskanymi na egzaminie wstępnym: 

 

Średnia 

arytmetyczna 

ocen 

Przelicznik punktowy 

Matura po 1992 r. Matura przed 1992 r. 

6,00 – 5,01 100  

5,00 – 4,80 90 100 

4,79 – 4,50 80 90 

4,49 – 4,20 70 80 

4,19 – 3,90 60 70 

3,89 – 3,60 50 60 

3,59 – 3,30 40 50 

3,29 – 3,00 30 40 

2,99 – 2,00 20  

 

4. Sposób przeliczania wyników uzyskanych z poszczególnych przedmiotów na dyplomach IB oraz EB 

dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny na poziomie 

rozszerzonym: 

 

Egzamin IB Egzamin EB 
Egzamin maturalny 

„nowa matura” 

7 pkt 9,00 – 10,00 pkt 100 

6 pkt 8,00 – 8,95 pkt 90 

5 pkt 7,00 – 7,95 pkt 75 

4 pkt 6,00 – 6,95 pkt 60 

3 pkt 5,00 – 5,95 pkt 45 

2 pkt 4,00 – 4,95 pkt 30 

 

5. W przypadku kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, niebędące 

dyplomem IB lub dyplomem EB, komisja rekrutacyjna indywidualnie przelicza uzyskane przez 

kandydata wyniki z zagranicznego świadectwa na punkty lub średnią ocen, zgodnie z zapisami 

niniejszej Uchwały. 

6. Zasady przyjmowania na studia w Uczelni laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz 

laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich zostały określone w odrębnej uchwale 

Senatu Uczelni. 
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§ 13 

1. O przyjęciu na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich decyduje komisja rekrutacyjna w ramach ustalonego przez Senat Uczelni planu przyjęć 

na dany kierunek, poziom i formę studiów. 

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów na dany kierunek, poziom i formę studiów przekracza ustalony 

plan przyjęć, sporządza się listę rankingową kandydatów, ustaloną na podstawie sumy punktów lub 

średniej ocen uzyskanych podczas postępowania w sprawie przyjęcia na studia. Lista rankingowa 

układana jest według zasady: pierwszą pozycję na liście uzyskuje osoba, która ma najwyższą liczbę 

punktów lub średnią ocen itd. w kolejności. 

3. Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby podań, jakie wpłyną od kandydatów z „nową maturą” i 

kandydatów ze „starą maturą” oraz „maturą zagraniczną”. 

4. W przypadku kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite 

studia magisterskie na dany kierunek studiów oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, 

o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ponownie przelicza 

się sumę punktów uzyskanych z postępowania w sprawie przyjęcia na studia. 

 

§ 14 

1. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł, z tym że na kierunek architektura - studia 

pierwszego stopnia na który przeprowadzany jest dodatkowy egzamin wstępny, opłata ta wynosi 150 zł. 

2. Za przeprowadzenie rekrutacji Uczelnia pobiera opłatę, odrębnie za każde dokonane zgłoszenie 

rekrutacyjne. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 1, uiszczana jest najpóźniej w ostatnim dniu ustalonego terminu rekrutacji. 

4. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem zapisów ust. 4. 

5. Kandydatowi na studia, który zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia przed terminem 

zakończenia postępowania w sprawie przyjęcia na studia lub nie zostanie przyjęty na studia z powodu 

nieuruchomienia kierunku bądź formy studiów, zwracana jest opłata za przeprowadzenie rekrutacji. 

Pismo o zwrot opłaty wraz z oryginałem dowodu jej uiszczenia kandydat winien złożyć w Dziale 

Nauczania. 

 

§ 15 

1. Rekrutację na studia prowadzi powołana przez Rektora komisja rekrutacyjna, która podejmuje decyzje w 

sprawach przyjęcia na studia, z tym że w przypadku cudzoziemców decyzję o przyjęciu na studia 

podejmuje Rektor. 

2. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

składu komisji. 

3. W sprawie przyjęcia na studia kandydata posiadającego obywatelstwo polskie komisja rekrutacyjna 

wydaje rozstrzygnięcia, które nie stanowią decyzji administracyjnej. Rozstrzygnięcia podpisuje 

przewodniczący komisji rekrutacyjnej. 

4. Uczelnia informuje kandydata za pośrednictwem technologii informatycznych o zakwalifikowaniu do 

przyjęcia na studia oraz miejscu, terminie i godzinach, w których należy dokonać wpisu na listę 

studentów. 

5. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. 

6. W przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo polskie odmowa przyjęcia na studia następuje w 

drodze decyzji administracyjnej komisji rekrutacyjnej, którą podpisuje przewodniczący komisji. Od 

decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

7. W przypadku cudzoziemców decyzja o przyjęciu lub odmowa przyjęcia na studia jest wydawana przez 

Rektora w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji Rektora służy wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 
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9. Nadzór nad przebiegiem postępowania w sprawie przyjęcia na studia sprawuje Prorektor właściwy do 

spraw studenckich i kształcenia. 

§ 16 

1. Do zadań Działu Nauczania należy: 

1) przygotowanie, uaktualnianie i dostosowanie druków dokumentacji w sprawie przyjęcia na studia; 

2) dostosowanie, uaktualnianie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem elektronicznego systemu 

rejestracji kandydatów; 

3) przygotowanie, uaktualnianie i nadzór nad stroną internetową Uczelni w zakresie procedur 

dotyczących rekrutacji na studia określonych w niniejszej Uchwale; 

4) informowanie kandydatów o zasadach i terminach rekrutacji, wymaganych dokumentach oraz 

wsparcie w procesie rejestracji elektronicznej; 

5) weryfikacja poprawności wprowadzonych przez kandydata danych w systemie oraz załączonych 

dokumentów, o których mowa w § 5 i 6, i ich kompletowanie; 

6) opracowanie szczegółowego harmonogramu prac komisji rekrutacyjnej; 

7) sporządzanie listy osób, które przystąpiły do postępowania w sprawie przyjęcia na studia z 

podziałem na kierunek studiów, poziom i formę; 

8) sporządzanie listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na studia, na 

podstawie protokołów komisji rekrutacyjnej, o których mowa w ust. 2 pkt 5; 

9) zawiadomienie kandydatów o wyniku postępowania w sprawie przyjęcia na studia, o którym mowa 

w § 15 ust. 4; 

10) proponowanie kandydatom z kierunków bądź form studiów, które z powodu nieosiągnięcia dolnego 

limitu przyjęć nie zostały uruchomione, zgodnie z § 3 pkt 2 niniejszej uchwały, innych kierunków 

bądź form studiów prowadzonych w Uczelni. 

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) określenie minimalnej liczby punktów lub średniej arytmetycznej ocen, w zależności od typu matury, 

wymaganych do zakwalifikowania kandydata do przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich; 

2) określenie minimalnej średniej ocen uzyskanych z całości studiów pierwszego stopnia, ustalonej 

zgodnie z regulaminem uczelni, w której kandydat ukończył studia, wymaganej do zakwalifikowania 

kandydata do przyjęcia na studia drugiego stopnia; 

3) bieżącego informowania kandydatów o aktualnych programach studiów, zasadach odbywania 

kształcenia, realizacji praktyk zawodowych itp.; 

4) przeprowadzenie postępowania w sprawie przyjęcia na studia obejmującego: 

a) w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich: obliczenie 

punktów lub średniej arytmetycznej ocen i przeprowadzenie dodatkowego egzaminu wstępnego 

na studia pierwszego stopnia na kierunek architektura oraz wpisanie wyników do 

indywidualnego protokołu kandydata; 

b) w przypadku studiów drugiego stopnia: wpisanie średniej ocen z całości studiów pierwszego 

stopnia do indywidualnego protokołu kandydata; 

5) sporządzenie i podpisanie przez członków komisji protokołów zbiorczych z postępowania w sprawie 

przyjęcia na studia z podziałem na kierunek, poziom, formę studiów i typ matury. 

 

§ 17 

1. Ustala się następujące terminy postępowania w sprawie przyjęcia na studia: 

1) zarejestrowanie się kandydatów w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów, wypełnienie 

wszystkich wymaganych danych i załączenie skanów dokumentów, o których mowa w § 5 i 6, w 

terminie od 1 czerwca do 22 lipca 2022 r.; 

2) przeprowadzenie dodatkowego egzaminu wstępnego w przypadku rekrutacji na studia pierwszego 

stopnia na kierunek architektura w dniu 25 lipca 2022 r.; 

3) posiedzenie komisji rekrutacyjnej i podjęcie decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia w 

terminie do 28 lipca 2022 r.; 

4) przesłanie do kandydatów w dniu 29 lipca 2022 r. za pośrednictwem technologii informatycznych 

indywidualnych zawiadomień o wyniku postępowania w sprawie przyjęcia na studia; 
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5) dokonanie przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wpisu na listę studentów w 

terminie od 1 do 3 sierpnia 2022 r. 

2. Warunkiem dokonania wpisu na listę studentów jest doręczenie przez kandydata kompletu 

wymaganych dokumentów oraz złożenie własnoręcznego podpisu na wskazanych dokumentach, w tym 

podpisanie ślubowania. 

3. Pracownik Działu Nauczania weryfikuje tożsamość kandydata dokonującego wpis na listę studentów na 

podstawie dowodu osobistego lub w przypadku cudzoziemców – paszportu. 

4. Kandydat może upoważnić inną osobę do dokonania w jego imieniu wpisu na listę studentów, na 

podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w § 4 ust. 7. 

5. W przypadku kandydata, który jest niepełnoletni, wpisu na listę studentów dokonuje się w obecności 

przedstawiciela ustawowego, za jego pisemną zgodą. 

6. Niedokonanie wpisu na listę studentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją 

kandydata z ubiegania się o przyjęcie na te studia. 

 

§ 18 

1. W przypadku niewykorzystania przez kandydatów ustalonej przez Senat Uczelni liczby miejsc na 

poszczególnych kierunkach studiów na danym poziomie i formie studiów w terminie rekrutacji 

podstawowej, o której mowa w § 17, Rektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji 

uzupełniającej na studia. 

2. Rekrutacja uzupełniająca może być prowadzona dla kandydatów na studia pierwszego stopnia i 

jednolite studia magisterskie do 16 września 2022 r., natomiast na studia drugiego stopnia do 14 

października 2022 r. 

3. Rekrutację uzupełniającą przeprowadza się również w przypadku kandydatów, o których mowa w § 13 

ust. 4, w terminie do 16 września 2022 r. 

4. Rekrutację uzupełniającą przeprowadza komisja rekrutacyjna, stosując odpowiednio zasady 

obowiązujące dla rekrutacji podstawowej. 

 

§ 19 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
                                  REKTOR 

                                         dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, 

                                    prof. uczelni 

 


