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NOWA MATURA





W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów
maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów,
pomnożony będzie przed odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę
brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli
kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów,
otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpią do postępowania
rekrutacyjnego.
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STARA MATURA
Kandydaci ze starą maturą (matura do roku 2004)
Na studia będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej oceny bardzo dobre z
dwóch dowolnych przedmiotów pisemnych zdawanych na egzaminie dojrzałości w ramach
ustalonego limitu przyjęć.
MATURA ZAGRANICZNA i CUDZOZIEMCY
Rozmowa kwalifikacyjna z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na podstawie
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. i książki „Kompendium wiedzy o
społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN
(dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za
wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.
DYPLOM IB
Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani będą na studia w ramach postępowania
rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”. Dla potrzeb
rankingu otrzymają punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej liczbie punktów
przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną
liczbę
punktów
uzyskanych
na
dyplomie
IB
i
podzielonej
przez
45.
Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.

