Załącznik nr 1
do Uchwały nr 377/2019
Senatu PWSZ w Gnieźnie
z dnia 27 lutego 2019 r.
Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie
w roku akademickim 2019/2020

§1
1.

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H. Cegielskiego (PWSZ) są
studiami pierwszego stopnia, studiami jednolitymi na kierunku fizjoterapia oraz
drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

2.

PWSZ w Gnieźnie przyjmuje kandydatów na pierwszy
na następujące kierunki studiów:
a. ochrona środowiska,
b. informatyka,
c. zarządzanie i inżynieria produkcji,
d. transport,
e. pielęgniarstwo
f. elektronika i telekomunikacja
g. inżynieria środowiska
h. technologia chemiczna
i. fizjoterapia
j. filologia* (specjalność: język angielski, język niemiecki)
k. automatyka i robotyka*
l. bezpieczeństwo wewnętrzne*
m. analityka bezpieczeństwa*

rok

studiów

W kolejnym roku akademickim mogą być powołane przez Senat Uczelni
i zatwierdzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kolejne kierunki
studiów.
3. O przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w PWSZ mogą ubiegać się obywatele
Rzeczypospolitej Polskiej posiadający świadectwo dojrzałości („starej matury”1,
„nowej matury 2002”, „nowej matury 2005”, Matury Międzynarodowej - International
Baccalaureate).
4. O przyjęcie na studia niestacjonarne pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo mogą się
ubiegać osoby posiadające świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia
liceum medycznego lub medycznej szkoły zawodowej o kierunku pielęgniarstwo:
*Warunkiem kształcenia na kierunkach jest uzyskanie zgody odpowiednich jednostek.
1
Pod pojęciem kandydata ze „starą maturą” lub „nową maturą 2002” rozumie się absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który zdał
egzamin dojrzałości. Pod pojęciem kandydata z „nową maturą 2005” rozumie się absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który zdał
egzamin maturalny.
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absolwenci pięcioletnich liceów medycznych,
absolwenci dwuletnich medycznych szkół zawodowych,
absolwenci dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych,
absolwenci trzyletnich medycznych szkół zawodowych.2

5. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią lub średnią zawodową za granicą,
mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w PWSZ pod warunkiem nostryfikowania ich
świadectwa dojrzałości. Nostryfikacji dokonuje kurator oświaty, właściwy ze względu
na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku braku
takiego miejsca – kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której
osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą - zgodnie z Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu
uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub
uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty ( Dz.
U. 2015.447).
6. Opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 20 lica 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce czyli za kształceniem cudzoziemców na studiach
stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od cudzoziemców spełniających
jeden z warunków określonych w art.324 ust.2 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce
7. Cudzoziemcy niewymienieni w pkt. 6 mogą być przyjęci na podstawie decyzji rektora,
zgodnie z postanowieniami art.323 pkt 1 ust. 6 Ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym. Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

§2
1. Kandydaci na pierwszy rok studiów przyjmowani są na poszczególne kierunki w
ramach limitów przyjęć, ustalonych przez Senat PWSZ, które zostaną podane do końca
maja 2019 r.
2. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie postępowania rekrutacyjnego
uwzględniającego wyniki kandydata ze świadectwa dojrzałości. Wyniki te przeliczane
są na punkty, według wzoru i metod podanych w § 3. Na podstawie uzyskanych
punktów tworzy się listę rankingową. Na studia przyjmuje się kandydatów według
kolejności na liście rankingowej, w liczbie odpowiadającej limitowi przyjęć,
pomniejszonej o liczbę przyjętych na podstawie określonej w § 2 pkt 4.
3. Kandydaci na studia niestacjonarne pomostowe na kierunku pielęgniarstwo będą
realizowali studia oddzielnie w grupach zgodnie z uzyskanym wykształceniem
pielęgniarskim. Kwalifikacja do grup nastąpi na podstawie świadectwa ukończenia
liceum medycznego lub medycznej szkoły zawodowej o kierunku pielęgniarstwo.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla
pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę
pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2012, poz. 770).
2

2

4. Odrębnym trybem (uchwała Senatu PWSZ w Gnieźnie: nr 378/2019 z dn. 27 lutego
2019) przyjmowani są finaliści olimpiad ogólnopolskich wyszczególnionych w § 3
pkt.4. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez
organizatora olimpiady oraz uzyskanie na świadectwie dojrzałości oceny co najmniej
dostatecznej lub minimum 40 punktów z przedmiotów wymienionych w tabeli 2 (§ 3
pkt 1).

§3
1. Metody obliczania punktów rankingowych na studiach pierwszego stopnia (z
wyłączeniem kierunku filologia) i jednolite magisterskie
Wzór do przeliczenia wyników uzyskanych na maturach krajowych
i Maturze Międzynarodowej na punkty rankingowe w PWSZ w Gnieźnie.
Lp = J + mP
Lp – liczba punktów rankingowych w PWSZ.
1.1. Obliczenie punktów dla absolwentów z „nową maturą 2005”
J - punkty odpowiadające najwyższemu wynikowi z języka polskiego z egzaminu
maturalnego na poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym,
P - punkty odpowiadające najwyższemu wynikowi z przedmiotu wybranego przez
kandydata na egzaminie maturalnym,
m - współczynnik uwzględniający zdawanie matury na poziomie podstawowym lub na
poziomie rozszerzonym:
 dla poziomu podstawowego m = 1,
 dla poziomu rozszerzonego m = 1,5.
W przypadku gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot lub przedmioty
na różnych poziomach, Komisja Rekrutacyjna wybiera jeden wynik korzystniejszy dla
kandydata.
Wykaz przedmiotów branych pod uwagę na poszczególnych kierunkach i specjalnościach
podano w tabeli 2. Jeżeli przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym nie jest
wyszczególniony w tej tabeli, do wzoru na obliczanie punktów podstawiamy 0 (zero).
Przykład:
poziom podstawowy: najwyższy wynik egzaminu z matematyki 68%=68 punktów =P,
poziom rozszerzony: najwyższy wynik egzaminu z matematyki 68%=68 punktów
68 punktów x 1,5=102=P.
1.2. Obliczenie punktów dla absolwentów ze „starą maturą” lub „nową maturą 2002”
J - punkty odpowiadające najwyższej ocenie z języka polskiego z egzaminu dojrzałości,
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P - punkty odpowiadające najwyższej ocenie z przedmiotu wybranego przez kandydata
na egzaminie dojrzałości - współczynnik m=1,5.
W przypadku gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot, Komisja Rekrutacyjna
wybiera jeden wynik korzystniejszy dla kandydata.
Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw na dany kierunek i
specjalność podano w tabeli 2. Jeżeli przedmiot zdawany na egzaminie dojrzałości nie jest
wyszczególniony w tej tabeli, do wzoru na obliczanie punktów podstawiamy 0 (zero).
1.3. Obliczanie punktów dla absolwentów z dyplomem Matury Międzynarodowej
Punkty oblicza się na podstawie tłumaczenia dyplomu (przez tłumacza przysięgłego)
na język polski.
J - punkty odpowiadające najwyższej ocenie z języka polskiego z egzaminu
maturalnego,
P - punkty odpowiadające najwyższemu wynikowi z przedmiotu wybranego przez
kandydata na egzaminie maturalnym, odpowiednio dla:
 poziomu podstawowego (SL) - współczynnik m = 1,
 poziomu rozszerzonego (HL) - współczynnik m = 1,5.
W przypadku gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot lub przedmioty na różnych
poziomach, Komisja Rekrutacyjna wybiera jeden wynik korzystniejszy dla kandydata.
Wykaz przedmiotów branych pod uwagę na poszczególnych kierunkach i specjalnościach
podano w tabeli 2. Jeżeli przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym nie jest
wyszczególniony w tej tabeli, do wzoru na obliczanie punktów podstawiamy 0 (zero).
2. Metody obliczania punktów rankingowych na kierunku filologia
Wzór do przeliczenia wyników uzyskanych na maturach krajowych
i Maturze Międzynarodowej na punkty rankingowe w PWSZ w Gnieźnie.
Lp = J + mP + mF
Lp – liczba punktów rankingowych w PWSZ.
2.1. Obliczenie punktów dla absolwentów z „nową maturą 2005”
J - punkty odpowiadające najwyższemu wynikowi z języka polskiego z egzaminu
maturalnego na poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym,
P - punkty odpowiadające najwyższemu wynikowi z przedmiotu wybranego przez
kandydata na egzaminie maturalnym,
F - punkty odpowiadające najwyższemu wynikowi z języka obcego wybranego przez
kandydata na egzaminie maturalnym (część obowiązkowa egzaminu maturalnego)
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m - współczynnik uwzględniający zdawanie matury na poziomie podstawowym lub na
poziomie rozszerzonym:
 dla poziomu podstawowego m = 1,
 dla poziomu rozszerzonego m = 1,5.
W przypadku gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot lub przedmioty
na różnych poziomach, Komisja Rekrutacyjna wybiera jeden wynik korzystniejszy dla
kandydata.
Wykaz przedmiotów branych pod uwagę na poszczególnych kierunkach i specjalnościach
podano w tabeli 2. Jeżeli przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym nie jest
wyszczególniony w tej tabeli, do wzoru na obliczanie punktów podstawiamy0 (zero).
Przykład:
poziom podstawowy: najwyższy wynik egzaminu z j. angielskiego 68%=68 punktów =P,
poziom rozszerzony: najwyższy wynik egzaminu z j. angielskiego 68 punktów
68 punktów x 1,5=102=P.
2.2. Obliczenie punktów dla absolwentów ze „starą maturą” lub „nową maturą 2002”
J - punkty odpowiadające najwyższej ocenie z języka polskiego z egzaminu dojrzałości,
P - punkty odpowiadające najwyższej ocenie z przedmiotu wybranego przez kandydata
na egzaminie dojrzałości - współczynnik m = 1,5.
W przypadku gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot, Komisja Rekrutacyjna
wybiera jeden wynik korzystniejszy dla kandydata.
F - punkty odpowiadające najwyższej ocenie z języka obcego z egzaminu dojrzałości
wybranego przez kandydata na egzaminie dojrzałości - współczynnik m = 1,5.
Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw na dany kierunek i
specjalność podano w tabeli 2. Jeżeli przedmiot zdawany na egzaminie dojrzałości nie jest
wyszczególniony w tej tabeli, do wzoru na obliczanie punktów podstawiamy 0 (zero).
2.3. Obliczanie punktów dla absolwentów z dyplomem Matury Międzynarodowej
Punkty oblicza się na podstawie tłumaczenia dyplomu (przez tłumacza przysięgłego) na
język polski.
J - punkty odpowiadające najwyższej ocenie z języka polskiego z egzaminu
maturalnego,
P - punkty odpowiadające najwyższemu wynikowi z przedmiotu wybranego przez
kandydata na egzaminie maturalnym, odpowiednio dla:
 poziomu podstawowego (SL) - współczynnik m = 1,
 poziomu rozszerzonego (HL) - współczynnik m = 1,5.
F - punkty odpowiadające najwyższemu wynikowi z języka obcego wybranego przez
kandydata na egzaminie maturalnym
 poziomu podstawowego (SL) - współczynnik m = 1,
 poziomu rozszerzonego (HL) - współczynnik m = 1,5.
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W przypadku gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot lub przedmioty na różnych
poziomach, Komisja Rekrutacyjna wybiera jeden wynik korzystniejszy dla kandydata.
Wykaz przedmiotów branych pod uwagę na poszczególnych kierunkach podano
w tabeli 2. Jeżeli przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym nie jest wyszczególniony
w tej tabeli, do wzoru na obliczanie punktów podstawiamy 0 (zero).
Tabela 1. Sposób przeliczania wyników ze świadectwa dojrzałości na punkty PWSZ
„nowa matura 2005”
%
min. 30%
31-50%
51-70%
71-85%
86-100%

„stara matura” i „nowa
matura 2002”
oceny
punkty
dopuszczający(2)
30
dostateczny(3)
40
dobry(4)
60
bardzo dobry(5)
80
celujący(6)
100

punkty
30
1%=1p
1%=1p
1%=1p
1%=1p

Matura Międzynarodowa
oceny
1
2
3
4
5
6
7

punkty
10
20
30
40
60
80
100

Tabela 1a. Sposób przeliczania wyników ze świadectwa dojrzałości na punkty PWSZ, w
przypadku czterostopniowej skali ocen.
„stara matura”
oceny
Punkty
dostateczny(3)
40
dobry(4)
75
bardzo dobry(5)
100
Tabela 2. Wykaz przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego i języka obcego
nowożytnego) zdawanych na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości - wartość „P” we wzorze.
Kierunek
Ochrona środowiska

Informatyka

Zarządzanie
i inżynierii produkcji

Przedmioty

















matematyka
fizyka
chemia
biologia
geografia
matematyka
fizyka
informatyka
chemia
geografia
matematyka
fizyka
chemia
informatyka
geografia
historia
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Transport

Pielęgniarstwo

Elektronika i telekomunikacja

Inżyniera środowiska

Technologia chemiczna

Filologia
































Fizjoterapia

Automatyka i robotyka

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Analityka bezpieczeństwa























WOS
matematyka
fizyka
informatyka
geografia
matematyka
fizyka
chemia
biologia
geografia
historia
WOS
matematyka
fizyka
chemia
informatyka
geografia
matematyka
fizyka
chemia
biologia
geografia
matematyka
fizyka
chemia
biologia
geografia
język angielski
(specjalność język angielski)
język niemiecki
(specjalność język niemiecki)
matematyka
fizyka
chemia
biologia
geografia
historia
WOS
matematyka
fizyka
chemia
informatyka
biologia
geografia
geografia
historia
WOS
filozofia
informatyka
matematyka
fizyka
informatyka
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chemia
geografia
historia
WOS

3. Obliczania punktów dla absolwentów z dyplomem matury uzyskanej za granicą
(§1 pkt. 6) dokonuje Komisja Rekrutacyjna, stosując odpowiednio powyżej cytowane
przeliczniki.
4. Wykaz olimpiad ogólnopolskich dających pierwszeństwo w przyjęciu na studia na
poszczególne kierunki i specjalności :

Lp.

Kierunek

Olimpiady i konkursy

1

Ochrona środowiska

Olimpiady: Matematyczna, Fizyczna, Chemiczna,
Geograficzna, Biologiczna, Wiedzy Technicznej,
Wiedzy Ekologicznej

2

Informatyka

Olimpiady: Matematyczna, Fizyczna, Informatyczna,
Wiedzy Technicznej, Wiedzy Elektrycznej i
Elektronicznej „Euroelektra”

3

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Olimpiady: Matematyczna, Fizyczna, Informatyczna,
Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy Technicznej

4

Transport

Olimpiady: Matematyczna, Fizyczna, Geograficzna,
Wiedzy Technicznej, Wiedzy Elektrycznej i
Elektronicznej „Euroelektra”

5.

Pielęgniarstwo

Olimpiady: Biologiczna, Chemiczna, Matematyczna,
Fizyczna, Wiedzy Technicznej

6.

Elektronika i telekomunikacja

Olimpiady: Matematyczna, Fizyczna, Informatyczna,
Wiedzy Technicznej, Wiedzy Elektrycznej i
Elektronicznej „Euroelektra”

7.

Inżynieria środowiska

Olimpiady: Matematyczna, Fizyczna, Chemiczna,
Geograficzna, Biologiczna, Wiedzy Technicznej,
Wiedzy Ekologicznej

8.

Technologia chemiczna

9.

Filologia

10.

Fizjoterapia

11.

Automatyka i robotyka

12.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Olimpiady: Matematyczna, Fizyczna, Chemiczna,
Geograficzna, Biologiczna, Wiedzy Technicznej,
Wiedzy Ekologicznej
Olimpiady: języka angielskiego (specjalność filologia
angielska)
Olimpiady: języka niemieckiego (specjalność
filologia niemiecka)
Olimpiady: Biologiczna, Chemiczna, Matematyczna,
Fizyczna, Wiedzy Technicznej
Olimpiady: Matematyczna, Fizyczna, Informatyczna,
Wiedzy Technicznej, Wiedzy Elektrycznej i
Elektronicznej „Euroelektra”, Biologiczna
Olimpiady: Filozoficzna, Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym, Historyczna, Informatyczna
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13.
4.

5.

6.

7.

8.

Analityka bezpieczeństwa

Olimpiady: Matematyczna, Fizyczna, Informatyczna,
Wiedzy Technicznej, Historia, WOS

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w określonym terminie następuje
skreślenie z listy zakwalifikowanych, a w zwolnione w ten sposób miejsce wchodzą
następne osoby z listy rankingowej.
Osoby niepełnosprawne, które na podstawie listy rankingowej nie zakwalifikowały się
w procesie rekrutacji, mogą decyzją Rektora zostać przyjęte w poczet studentów. Ilość
miejsc dla osób niepełnosprawnych wynosi 2% limitu dla każdego kierunku. Liczba
przyjętych osób niepełnosprawnych zwiększa limit przyjęć na kierunek.
Warunkiem przyjęcia na studia osób niepełnosprawnych (pkt powyżej), jest złożenie
pisemnego podania do Rektora, a także przedstawienie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności, wydanego przez uprawniony organ.
W przypadku niewypełnienia limitu dopuszcza się dodatkową rekrutację. Obowiązuje
ten sam tryb przeprowadzenia rekrutacji. Terminarz dodatkowej rekrutacji zarządzi
Rektor PWSZ.
Terminarz rekrutacji na studia stacjonarne, niestacjonarne oraz na studia niestacjonarne
pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo zarządza Rektor PWSZ.
§4

1.

Kandydaci mają prawo rejestrować się na kilka kierunków studiów.

2.

Kandydaci na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H.
Cegielskiego w Gnieźnie zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:
a. „Podanie o przyjęcie na studia” wypełnione na formularzu on-line
(Internetowa Rekrutacja Kandydatów);
b. kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);
c. fotografię o wymiarze 35x52 mm, bez nakrycia głowy,
na jasnym tle oraz zdjęcie cyfrowe w formacie JPG (wczytane w IRK);
d. dowodu wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (wniesiona opłata nie
podlega zwrotowi);
e. cudzoziemcy, o których mowa w § 1 pkt 6, dostarczają zaświadczenie
wydane przez kuratorium oświaty, łącznie z kopią oryginału lub
zalegalizowanego duplikatu świadectwa uzyskanego za granicą (oryginał
lub duplikat do wglądu) wraz z tłumaczeniem na język polski (przez
tłumacza przysięgłego).

§5
1.
2.
3.

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się za pomocą systemu elektronicznego IRK
zgodnie z terminarzem rekrutacji.
Kandydaci składają dokumenty w Dziale Kształcenia PWSZ w Gnieźnie przy
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno, tel. 61 424 29 42.
Szczegółowy harmonogram (terminarz) rekrutacji ogłasza Rektor w drodze zarządzenia
w terminie do końca maja 2019 r.
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§6
1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powołana przez
Rektora.
2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
a) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,
b) podejmowanie decyzji o przyjęciu kandydata na studia,
c) zawiadomienie kandydatów o przyjęciu na studia i o wynikach
postępowania kwalifikacyjnego,
d) sporządzanie protokołów Komisji i sprawozdań na obowiązującym
formularzu.
3. Odwołanie od decyzji Komisji należy złożyć w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołania rozpatruje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
4. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.
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