Zasady kwalifikacji na studia I stopnia artes liberales
Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania do II etapu: 30.
Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen z
egzaminów maturalnych oraz z rozmowy kompetencyjnej (tzw. sprawdzian
predyspozycji). Do rozmowy dopuszczeni zostaną kandydaci (w liczbie nie większej niż
dwukrotność limitu), którzy na egzaminie maturalnym uzyskali najwyższą punktację
łączną ze wszystkich branych pod uwagę przedmiotów w zależności od miejsca na liście
rankingowej. Z rozmowy kompetencyjnej zostaną zwolnieni ci kandydaci,
którzy uzyskali z matury wynik minimum 60% (60 punktów). Otrzymają oni
maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania z rozmowy
kompetencyjnej.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku
2005)
ETAP I

Przedmiot
punktowany

Przedmiot
punktowany

Język polski

Matematyka

P. podstawowy x
0,6
albo
P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x
0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot
punktowany
Jeden język obcy do
wyboru z:
. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski,
j. szwedzki,
j. słowacki P.
podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany
Jeden przedmiot do
wyboru z*:język
łaciński i kultura
antyczna, język
grecki i kultura
antyczna, historia,
historia muzyki,
historia sztuki, wos,
matematyka,
geografia, język
obcy nowożytny (do
wyboru z:
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski,
j. szwedzki,
j. słowacki),
filozofia, biologia,
chemia, fizyka i
astronomia/fizyka,
informatyka,
wiedza o tańcu
P. rozszerzony x 1

waga = 40%

waga = 5%

waga = 20%

waga = 35%

*Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie.

Sposób obliczania wyniku końcowego:;
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów
maturalnych)
W=a*P+b*M+c*J+d*X
gdzie:
W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

ETAP II
Dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kompetencyjna)
Celem rozmowy kompetencyjnej jest rozpoznanie zainteresowań i zdolności
kandydatów do studiów interdyscyplinarnych.
Kandydaci wybierają do rozmowy trzy tematy z puli tematów, które zostaną podane
do wiadomości kandydatów na stronie systemu IRK w późniejszym terminie
(określonym w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2016-2017).
Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów:
 celujący - 100 punktów,
 bardzo dobry - 80 punktów,
 dobry plus – 70 punktów,
 dobry – 60 punkty,
 dostateczny plus - 50 punktów,
 dostateczny – 40 punktów,
 niedostateczny – 0-39 punktów.

Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z
konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z rozmowy kompetencyjnej.
Na I rok studiów zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymają największą
liczbę punktów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca
na liście rankingowej.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą
ETAP I
W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości bierze się pod uwagę
wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w
części pisemnej i ustnej.
Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w
następujący sposób:

Matura po 1991 roku
ocena
ocena
ocena
ocena
ocena

6
5
4
3
2

=
=
=
=
=

100 %
90 %
75 %
50 %
30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %
Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna
ze wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.

ETAP II
Dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kompetencyjna)
Celem rozmowy kompetencyjnej jest rozpoznanie zainteresowań i zdolności
kandydatów do studiów interdyscyplinarnych.
Kandydaci wybierają do rozmowy trzy tematy z puli tematów, które zostaną podane
do wiadomości kandydatów na stronie systemu IRK w późniejszym terminie
(określonym w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2016-2017).
Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów:
 celujący - 100 punktów,
 bardzo dobry - 80 punktów,
 dobry plus – 70 punktów,
 dobry – 60 punkty,
 dostateczny plus - 50 punktów,
 dostateczny – 40 punktów,
 niedostateczny – 0-39 punktów.

Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z
konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z rozmowy kompetencyjnej.
Na I rok studiów zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymają największą
liczbę punktów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca
na liście rankingowej.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską
ETAP I

Przedmiot
punktowany

Przedmiot
punktowany

Przedmiot
punktowany

Przedmiot wymagany
Jeden przedmiot do
wyboru z**:łacina,

Język polski
albo
język L1*
P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Matematyka
P. podstawowy x
0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Język obcy
nowożytny
P. podstawowy x
0,6
albo
P. rozszerzony x 1

greka klasyczna,
historia, sztuka,
muzyka, ekonomia,
geografia, język obcy
nowożytny, filozofia,
biologia, chemia,
fizyka, informatyka,
matematyka
P. rozszerzony x 1

waga = 40%

waga = 5%

waga = 20%

waga = 35%

język L1 można wskazać tylko w przypadku braku oceny z j. polskiego; osoby z obcym
obywatelstwem, które nie mają na maturze j. polskiego ani nie posiadają certyfikatu
znajomości j. polskiego, podlegają rozmowie sprawdzającej znajomość tego języka.
Zaliczenie tej rozmowy jest warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania, ale
punkty z niej nie wliczają się do ostatecznego wyniku (wliczana jest ocena z języka
L1).
**Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.
*

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów
maturalnych)
W=a*P+b*M+c*J+d*X
gdzie:
W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w
następujący sposób:
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00

-

10,00 = 100%
8,95 = 90%
7,95 = 75%
6,95 = 60%
5,95 = 45%
4,95 = 30%

ETAP II
Dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kompetencyjna)
Celem rozmowy kompetencyjnej jest rozpoznanie zainteresowań i zdolności
kandydatów do studiów interdyscyplinarnych.

Kandydaci wybierają do rozmowy trzy tematy z puli tematów, które zostaną podane
do wiadomości kandydatów na stronie systemu IRK w późniejszym terminie
(określonym w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2016-2017).
Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów:
 celujący - 100 punktów,
 bardzo dobry - 80 punktów,
 dobry plus – 70 punktów,
 dobry – 60 punkty,
 dostateczny plus - 50 punktów,
 dostateczny – 40 punktów,
 niedostateczny – 0-39 punktów.

Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z
konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z rozmowy kompetencyjnej.
Na I rok studiów zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymają największą
liczbę punktów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca
na liście rankingowej.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową
ETAP I

Przedmiot
punktowany

Przedmiot
punktowany

Przedmiot
punktowany

Język polski
albo
język A1 z grupy
1*

Matematyka

Język obcy
nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany
Jeden przedmiot do
wyboru z**:łacina,
greka klasyczna,
historia, przedmiot z
grupy „sztuka”,
organizacja i
zarządzanie,
ekonomia,
psychologia,
antropologia,
geografia, język obcy
nowożytny, filozofia,
biologia, chemia,
fizyka, informatyka,
matematyka
P. wyższy (HL) x 1

waga = 40%

waga = 5%

waga = 20%

waga = 35%

*Język A1 z grupy 1 można wskazać tylko w przypadku braku oceny z j. polskiego.
Osoby z obcym obywatelstwem, które nie mają na maturze j. polskiego ani nie
posiadają certyfikatu znajomości j. polskiego, podlegają rozmowie sprawdzającej
znajomość tego języka. Zaliczenie tej rozmowy jest warunkiem dopuszczenia do
dalszego postępowania. Punkty z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego nie
wliczają się do ostatecznego wyniku (wliczana jest ocena z języka A1).
**Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów
maturalnych)
W=a*P+b*M+c*J+d*X
gdzie:
W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w
następujący sposób:
7
6
5
4
3
2

pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.

=
=
=
=
=
=

100%
90%
75%
60%
45%
30%

ETAP II
Dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kompetencyjna)
Celem rozmowy kompetencyjnej jest rozpoznanie zainteresowań i zdolności
kandydatów do studiów interdyscyplinarnych.
Kandydaci wybierają do rozmowy trzy tematy z puli tematów, które zostaną podane
do wiadomości kandydatów na stronie systemu IRK w późniejszym terminie
(określonym w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2016-2017).
Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów:
 celujący - 100 punktów,
 bardzo dobry - 80 punktów,
 dobry plus – 70 punktów,
 dobry – 60 punkty,
 dostateczny plus - 50 punktów,
 dostateczny – 40 punktów,
 niedostateczny – 0-39 punktów.

Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z
konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z rozmowy kompetencyjnej.
Na I rok studiów zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymają największą
liczbę punktów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca
na liście rankingowej.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym
ETAP I
Kandydaci z maturą zagraniczną podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej,
jak kandydaci z nową maturą. Zamiast oceny z języka polskiego pod uwagę będzie
brana ocena z języka oryginalnego matury.
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy
sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W
celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
ETAP II
Dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kompetencyjna)
Celem rozmowy kompetencyjnej jest rozpoznanie zainteresowań i zdolności
kandydatów do studiów interdyscyplinarnych.
Kandydaci wybierają do rozmowy trzy tematy z puli tematów, które zostaną podane
do wiadomości kandydatów na stronie systemu IRK w późniejszym terminie
(określonym w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2016-2017).
Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów:
 celujący - 100 punktów,
 bardzo dobry - 80 punktów,
 dobry plus – 70 punktów,
 dobry – 60 punkty,
 dostateczny plus - 50 punktów,
 dostateczny – 40 punktów,
 niedostateczny – 0-39 punktów.

Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z
konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z rozmowy kompetencyjnej.
Na I rok studiów zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymają największą
liczbę punktów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca
na liście rankingowej.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów (przyznanie maksymalnej liczby
punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym) przyjmowani są
wyłącznie LAUREACI ogólnopolskich olimpiad szczebla centralnego, którzy zajęli
miejsca od pierwszego do dziesiątego (według punktacji) oraz LAUREACI (bez
względu na miejsce) więcej niż jednej olimpiady szczebla centralnego. Dotyczy
to następujących olimpiad:
 Olimpiady Artystycznej,
 Olimpiady Filozoficznej,
 Olimpiady Historycznej,
 Olimpiady Matematycznej,
 Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,

 Olimpiady Języka Białoruskiego,
 Olimpiady Języka Francuskiego,
 Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej,
 Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka,
 Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
 Olimpiady Biologicznej,
 Olimpiady Chemicznej,
 Olimpiady Geograficznej,
 Olimpiady Nautologicznej,
 Olimpiady Fizycznej,
 Olimpiady Informatycznej.

Uwaga: ponieważ organizowane były dwie centralne olimpiady Wiedzy o Unii
Europejskiej, z każdej z tych olimpiad może być przyjętych tylko pięciu kandydatów
– decyduje zajęte miejsce na każdej z nich.
Pozostali LAUREACI ww. olimpiad szczebla centralnego i posiadacze świadectwa
dojrzałości kwalifikowani są wedle następujących zasad:
a) LAUREACI
 Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

otrzymują maksymalną liczbę punktów z języka polskiego. Punkty z pozostałych
przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.
b) LAUREACI
 Olimpiady Matematycznej

otrzymują maksymalną liczbę punktów z matematyki. Punkty z pozostałych
przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.
c) Laureaci
 olimpiad językowych

otrzymują maksymalną liczbę punktów z języka będącego przedmiotem olimpiady.
Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie
świadectwa maturalnego.
d) LAUREACI
 pozostałych olimpiad

otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu do wyboru. Punkty z
pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa
maturalnego.
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przyjmowani są również:

LAUREACI
 polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Terminy egzaminów
Termin egzaminu: 14-15 lipca 2016 r.

