Załącznik nr 2
do Uchwały Senatu ATH Nr 1427/06/VI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przyjmowani są na dany
kierunek studiów (lub specjalność w przypadku kierunku filologia) z pominięciem
postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku pozostałych kandydatów, komisja
rekrutacyjna tworzy listy kandydatów uszeregowanych wg wskaźnika rekrutacji „WR”
(zestawienie przedmiotów będących podstawą kwalifikacji - załącznik Nr 3).
2. Postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone sporządzeniem list kandydatów
przyjętych na studia oraz kandydatów nieprzyjętych na studia.
Wynik postępowania rekrutacyjnego dla kandydata dostępny jest po zalogowaniu
na indywidualne konto w systemie e-Rekrutacja.
3. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na dany kierunek studiów, lub specjalność
(dotyczy kierunku filologia), dokonują wpis na listę studentów i składają wymagane
dokumenty w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
4. Niedokonanie wpisu na listę studentów oraz niezłożenie dokumentów w wyznaczonym
terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów na kierunku studiów, na który
kandydat został przyjęty i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób przyjętych
na studia.
5. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora złożone
w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być
jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Po rozpatrzeniu
odwołania decyzję podejmuje Rektor. Decyzja ta jest ostateczna.
6. Szczegółowy harmonogram procedury rekrutacyjnej zostanie podany do 31 marca 2020
roku.
§ 2.
Obliczanie wskaźnika rekrutacji WR
1.

Wskaźnik rekrutacji WR (maksymalna liczba punktów = 1000) dla kandydatów, którzy
zdawali egzamin maturalny dla wszystkich kierunków studiów, z wyjątkiem kierunku
„filologia”, wyliczony zostanie wg wzoru:
WR = 4P + JO
gdzie:
P – liczba punktów określana na podstawie wyników części pisemnej egzaminu
maturalnego z przedmiotów podstawowych (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały
Senatu ATH nr 1427/06/VI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.)
W przypadku, gdy kandydat:
a) zdawał przedmiot na obydwu poziomach, podstawowym i rozszerzonym, liczba
punktów P jest sumą wyników procentowych ze świadectwa z poziomu
podstawowego i rozszerzonego;
b) zdawał przedmiot na poziomie podstawowym, liczba punktów P równa się
wynikowi procentowemu ze świadectwa;
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c) zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym lub mógł zdawać przedmiot tylko
na jednym poziomie, liczba punktów P równa się wynikowi procentowemu
ze świadectwa pomnożonemu przez dwa.
Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w załączniku Nr 3,
to wybierany jest przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.
Maksymalna liczba punktów P = 200.
JO – liczba punktów określana na podstawie wyników z części pisemnej egzaminu
maturalnego z języka obcego nowożytnego (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały
Senatu ATH nr 1427/06/VI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.)
W przypadku, gdy kandydat:
a) zdawał przedmiot na obydwu poziomach, podstawowym i rozszerzonym, liczba
punktów JO jest sumą wyników procentowych ze świadectwa z poziomu
podstawowego i rozszerzonego;
b) zdawał przedmiot na poziomie podstawowym, liczba punktów JO równa się
wynikowi procentowemu ze świadectwa;
c) zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym lub mógł zdawać przedmiot tylko
na jednym poziomie, liczba punktów JO równa się wynikowi procentowemu
ze świadectwa pomnożonemu przez dwa.
Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w załączniku Nr 3, to
wybierany jest przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.
Maksymalna liczba punktów JO = 200.
W przypadku, gdy kandydat nie zdawał podczas egzaminu maturalnego żadnego
przedmiotu z listy wymienionych w załączniku nr 3 do Uchwały Senatu ATH
nr 1427/06/VI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., brak oceny z tego przedmiotu nie
wyklucza go z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny
z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu podstawowego i/lub języka
obcego.
2.

Wskaźnik rekrutacji WR (maksymalna liczba punktów = 1000) dla kandydatów, którzy
zdawali egzamin maturalny dla kierunku studiów „filologia” wyliczony zostanie
wg wzoru:
WR = P + 4JO
gdzie:
P – liczba punktów określana na podstawie wyników z części pisemnej egzaminu
maturalnego z przedmiotów podstawowych (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały
Senatu ATH nr 1427/06/VI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.)
W przypadku, gdy kandydat:
a) zdawał przedmiot na obydwu poziomach, podstawowym i rozszerzonym, liczba
punktów P jest sumą wyników procentowych ze świadectwa z poziomu
podstawowego i rozszerzonego;
b) zdawał przedmiot na poziomie podstawowym, liczba punktów P równa się
wynikowi procentowemu ze świadectwa;
c) zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym lub mógł zdawać przedmiot tylko
na jednym poziomie, liczba punktów P równa się wynikowi procentowemu
ze świadectwa pomnożonemu przez dwa.
Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w załączniku Nr 3,
to wybierany jest przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.
Maksymalna liczba punktów P = 200.
JO – liczba punktów określana na podstawie wyników z części pisemnej egzaminu
maturalnego z języka obcego nowożytnego (zgodnie z załącznikiem Nr 3
do Uchwały Senatu ATH nr 1427/06/VI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.)
W przypadku, gdy kandydat:
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zdawał przedmiot na obydwu poziomach, podstawowym i rozszerzonym, liczba
punktów JO jest sumą wyników procentowych ze świadectwa z poziomu
podstawowego i rozszerzonego;
b) zdawał przedmiot na poziomie podstawowym, liczba punktów JO równa
się wynikowi procentowemu ze świadectwa;
c) zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym lub mógł zdawać przedmiot tylko
na jednym poziomie, liczba punktów JO równa się wynikowi procentowemu
ze świadectwa pomnożonemu przez dwa.
Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w załączniku
Nr 3, to wybierany jest przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.
Maksymalna liczba punktów JO = 200.
a)

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał podczas egzaminu maturalnego żadnego
przedmiotu z listy wymienionych w załączniku nr 3 do Uchwały Senatu ATH
nr 1427/06/VI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., brak oceny z tego przedmiotu nie wyklucza
go z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez
kandydata 0 punktów z tego przedmiotu podstawowego i/lub języka obcego.
3.

Wskaźnik rekrutacji WR (maksymalna liczba punktów = 1000) dla kandydatów, którzy
zdawali egzamin dojrzałości dla wszystkich kierunków studiów, z wyjątkiem kierunku
„filologia”, wyliczony zostanie wg wzoru:
WR = 4P + JO
gdzie:
P – liczba punktów uzyskana po przeliczeniu oceny z matury pisemnej z przedmiotu
podstawowego (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH
nr 1427/06/VI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.) dla każdego kierunku. Maksymalna
liczba punktów P = 200.
JO – liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z matury pisemnej lub ustnej (brana
pod uwagę jest ocena korzystniejsza dla kandydata) z języka obcego nowożytnego
(zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1427/06/VI/2019
z dnia 18 czerwca 2019 r.)
Kandydat posiadający certyfikat językowy, zwalniający z egzaminu maturalnego,
uzyskuje maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów JO = 200.
W przypadku, gdy kandydat nie zdawał podczas egzaminu dojrzałości przedmiotów
będących podstawą kwalifikacji, będzie brana pod uwagę jego ocena ze świadectwa
ukończenia szkoły średniej z wagą 0,5.

Dla kierunku pielęgniarstwo studia niestacjonarne - pomostowe I stopnia, gdy kandydaci,
w wyniku postępowania rekrutacyjnego, otrzymają jednakową liczbę punktów o przyjęciu
na studia, decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Liczba punktów przypisanych ocenom z egzaminu dojrzałości jest następująca:
Liczba punktów
Rok wydania świadectwa
Ocena
przed 1992 r.
1992 - 2006 r.
skala ocen 3 - 5 skala ocen 2 - 6
celujący
200
bardzo dobry
200
150
dobry
133
115
dostateczny
67
70
dopuszczający
30
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4.

Wskaźnik rekrutacji WR (maksymalna liczba punktów =1000) dla kandydatów, którzy
zdawali egzamin dojrzałości dla kierunku „filologia” wyliczony zostanie wg wzoru:
WR = P + 4 JO
gdzie:
P – liczba punktów uzyskana po przeliczeniu oceny z matury pisemnej
z przedmiotu kierunkowego (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH
nr 1427/06/VI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.).
Maksymalna liczba punktów P = 200.
JO – liczba punktów uzyskana po przeliczeniu oceny z matury pisemnej lub ustnej
(w pierwszej kolejności brana pod uwagę jest ocena z matury pisemnej) z języka
obcego nowożytnego (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH
nr 1427/06/VI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.).
Kandydat posiadający certyfikat językowy, zwalniający z egzaminu maturalnego,
uzyskuje maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów JO = 200.
W przypadku, gdy kandydat nie zdawał podczas egzaminu dojrzałości
przedmiotów będących podstawą kwalifikacji, będzie brana pod uwagę jego ocena ze
świadectwa ukończenia szkoły średniej z wagą 0,5.

Liczba punktów przypisanych ocenom z egzaminu dojrzałości jest następująca:
Liczba punktów
Rok wydania świadectwa
Ocena
przed 1992 r.
1992 - 2006 r.
skala ocen 3 - 5 skala ocen 2 - 6
celujący
200
bardzo dobry
200
150
dobry
133
115
dostateczny
67
70
dopuszczający
30
5.

Kandydatom – obywatelom polskim z maturą uzyskaną poza granicami Polski (matura
zagraniczna) – wskaźnik WR wyliczony zostanie w oparciu o zasady zawarte
w § 2 ust. od 1 do 4.

6.

Kandydaci posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej
(„International Baccalaureate”) wydany przez International Baccalaureat Organization
w Genewie, kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie
maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany
na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty wg podanych poniżej zasad:
Punkty rekrutacyjne
Wyniki matury IB

Poziom podstawowy
(Standard level - SL)

Poziom rozszerzony
(Higher level - HL)

7

100

200

6

85

170

5

71

142

4

57

114

3

42

84

2

28

56

1

14

28
Strona 4 z 5

1) Dla kandydatów z maturą międzynarodową wskaźnik WR dla wszystkich
kierunków studiów, z wyjątkiem kierunku „filologia”, wyliczony zostanie
wg wzoru:
WR = 4P + JO
gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych z przedmiotu podstawowego zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1427/06/VI/2019 z dnia 18 czerwca
2019 r.
JO – liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowożytnego.

2) Dla kandydatów z maturą międzynarodową wskaźnik WR dla kierunku „filologia”
wyliczony zostanie wg wzoru:
WR = P + 4JO
gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych z przedmiotu kierunkowego zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1427/06/VI/2019
z dnia 18 czerwca 2019 r.
JO – liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowożytnego.
Przy przeliczaniu wyników egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego,
będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych,
zdawanego na jednym, odrębnym poziomie, należy przyjąć, że:
1) maturzysta zdający maturę dwujęzyczną z języka obcego nie przystępuje do części
podstawowej, uznaje się, zatem, że jest zwolniony z tego poziomu egzaminu
i przyznana mu zostaje maksymalna liczba 100 %;
2) wynik egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym poniżej 75% jest przeliczany
na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 oraz
zaokrąglanie do pełnego procenta. Kandydatom, którzy z egzaminu zdanego
na poziomie dwujęzycznym uzyskali wynik, co najmniej 75 %, przyznaje się wynik
100 % poziomu rozszerzonego.

7.
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