Zasady przyznawania punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia
I stopnia:
1.

W przypadku osób, które uzyskały świadectwo dojrzałości na podstawie egzaminu maturalnego
„nowa matura”, w postępowaniu kwalifikacyjnym 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;
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), 2)
i 3);
5) brak na świadectwie dojrzałości przedmiotu uwzględnianego podczas rekrutacji, nie
dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

2. W przypadku osób, które uzyskały świadectwo dojrzałości na podstawie egzaminu dojrzałości
„stara matura” w postępowaniu kwalifikacyjnym 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. Sposób przeliczania wyników uzyskanych z poszczególnych przedmiotów na dyplomach IB oraz
EB dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny na
poziomie rozszerzonym:

4.

5.

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

W przypadku kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą,
niebędące dyplomem IB lub dyplomem EB, Komisja Rekrutacyjna będzie indywidualnie
przeliczała uzyskane przez kandydata wyniki z zagranicznego świadectwa na punkty lub średnią
ocen, zgodnie z zapisami niniejszej uchwały.
Zasady przyjmowania na studia w PPWSZ w Nowym Targu laureatów i finalistów olimpiad
stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich zostały
określone w Uchwale nr 56/2018 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 21 grudnia 2018 r..

