Załącznik Nr 2
Do warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
pierwszego i drugiego stopnia w AJD w Częstochowie w roku akademickim 2018/2019

Tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu na I rok studiów
1. Postępowanie kwalifikacyjne jest liczone w skali punktowej i w skali wyników procentowych „nowej
matury”.
2. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne
oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie
skale ocen na egzaminie dojrzałości tzw. „stara matura”:
a) dawna skala ocen
bardzo dobry
- 5,0
dobry
- 4,0
dostateczny
- 3,0
b) obecna skala ocen
celująca
- 5,0
bardzo dobry
- 4,5
dobry
- 4,0
dostateczny
- 3,5
mierny (dopuszczający)
- 3,0
3. Wyniki uzyskane z matury międzynarodowej – ustala się następujące przeliczenia ocen ze świadectwa dojrzałości na liczbę % punktów według poniższej tabeli z wyłączeniem kierunków edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika,
malarstwo:
ocena
7 - Excellent
6 - Very good
5 - Good
4 - Satisfactory
3 - Mediocre

% punktów
100
85
70
50
30

4. Egzamin maturalny 2005 i lata następne
Podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego zewnętrznego (pisemnego) tzw.
„nowa matura” – uwzględnia się tylko jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata, poziom podstawowy albo poziom rozszerzony: poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem razy 2.
Średnią (SN) z wyników nowej matury obliczmy według wzoru:
jako średnią arytmetyczną

SN 

PN1  PN 2  ....  PN n
n

lub średnią ważoną

SN  w1  PNK  w2  PN 2  ...  wn  PN n
SN – średnia obliczona w skali procentowej „nowej matury” /zaokrąglamy do pełnych procentów (%)/
PN (PNK = PN1) – wartość uzyskanego wyniku z przedmiotu - wynik nowej matury - poziom podstawowy albo
poziom rozszerzony x 2
n – ilość wybranych przedmiotów
w – poszczególne przedmioty
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5. Egzamin dojrzałości „stara matura”
Średnią (SS) obliczamy z punktów otrzymanych z ujednolicenia skali ocen z wybranych przedmiotów
ze świadectwa dojrzałości zgodnie z punktem 2 a i b i według niżej podanego wzoru:
jako średnią arytmetyczną

SS 

PS1  PS 2  ...  PS n
n

lub średnią ważoną

SS  w1  PSK  w2  PS 2  ...  wn  PS n
SS - średnia obliczona w skali punktowej „starej matury”
PS - wartość punktowa wybranego przedmiotu (PSK = PS1),
n – ilość wybranych przedmiotów
w – poszczególne przedmioty

6. Na kierunku: biotechnologia, chemia, fizyka, inżynieria bezpieczeństwa studia drugiego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) o przyjęciu decyduje średnia ocen (w zaokrągleniu do 0,5) ze studiów pierwszego stopnia. Średnią ocen przelicza się na punkty według poniższej tabeli
Ocena

bardzo dobry
dobry plus
dobry
dostateczny plus
dostateczny

Punkty

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0

7. Ocenę końcową z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia przelicza się na punkty.
8. Kandydaci, którzy otrzymali z egzaminu praktycznego ocenę niedostateczną bądź negatywną, nie
mogą być dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego w ramach kierunku.
9. Kandydat, który na egzaminie maturalnym nie zdawał przedmiotu wymaganego w kryteriach kwalifikacji uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
10. Na kierunek filologia, specjalność filologia germańska na studia niestacjonarne w przypadku wyczerpania limitu w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby z oceną z języka niemieckiego na
świadectwie dojrzałości.
11. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunku: filologia specjalność:
filologia angielska maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują posiadacze dyplomów językowych Certificate in Advanced English (CAE), Certificate
of Proficiency in English (CPE).
12. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunku: filologia specjalność:
filologia germańska maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują posiadacze dyplomów językowych Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Zentrale
Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches, Sprachdiplom (KDS), Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).W przypadku braku oceny z języka na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub dojrzałości – dotyczy tzw. „starej matury” na kierunek filologia odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna:
- na specjalność: filologia angielska – z języka angielskiego
na specjalność filologia germańska – z język niemieckiego.
13. Zgodnie z Kryteriami kwalifikacji określonymi w „Załączniku Nr 1 Do warunków rekrutacji na I rok
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia AJD w Częstochowie w roku
akademickim 2018/2019”, kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy w wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskali efektów kształcenia wymaganych od kandydatów na dany kierunek studiów drugiego stopnia, mogą być przyjęci na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia,
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pod warunkiem deklaracji uzupełnienia brakujących efektów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez zaliczenie w formie programu wyrównawczego płatnych zajęć dydaktycznych.
14. Na kierunku wychowania fizyczne studia drugiego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne:
 Kandydaci posiadający tytuł trenera dyscypliny sportowej, aktualną mistrzowską, lub I klasę sportową, poświadczoną przez odpowiedni polski związek sportowy, otrzymują dodatkowo 10 pkt.
 Kandydaci posiadający uprawnienia instruktora dyscypliny sportu, ratownika WOPR, GOPR lub
TOPR, tytuł menedżera sportu, aktualną II klasę sportową, poświadczoną przez odpowiedni polski
związek sportowy, otrzymują dodatkowo 5 pkt.
 W punktacji za posiadane uprawnienia w zakresie kultury fizycznej można uzyskać maksymalnie
10 punktów
 Na podstawie sumy uzyskanych punktów z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego
ustalana jest lista rankingowa. Maksymalna ilość punktów rankingowych wynosi 50.
15. Na kierunkach: dietetyka, fizjoterapia*, kosmetologia i pielęgniarstwo, przyjęci na studia będą zobowiązani do wyrobienia książeczki zdrowia (do celów sanitarno-epidemiologicznych)
16. Na kierunkach pierwszego stopnia: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja
artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, fotografia i kreacja przekazu wizualnego, malarstwo:
a) w postępowaniu kwalifikacyjnym oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości
ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości tzw. „stara matura”:

skala ocen 1-6
Ocena na świadectwie dojrzałości

Liczba punktów rekrutacyjnych

6
5
4
3
2

100
90
70
50
35

Ocena na świadectwie dojrzałości
5
4,5
4
3,5
3

Liczba punktów rekrutacyjnych
100
90
70
50
35

skala ocen 2-5

b) wyniki uzyskane z matury międzynarodowej (IB) – stosuje się następujące przeliczenia ocen ze
świadectwa dojrzałości na liczbę punktów według poniższego zestawienia:
Liczba punktów na maturze IB Liczba punktów rekrutacyjnych
1
0
2
30
3
44
4
58
5
72
6
86
7
100

przedmioty zdawane na egzaminie IB na poziomie wyższym (HL) odpowiadają egzaminowi nowej matury zdawanemu na poziomie rozszerzonym. Premiowane są przelicznikiem razy 2;
17. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia pierwszego stopnia na wynik
postępowania kwalifikacyjnego składa się średnia ważona uzyskana z kolejnych etapów kwalifikacyjnych. Liczbę punktów stanowiących o kwalifikacji kandydata i jego miejscu na liście rankingowej
wylicza się na podstawie wzoru:
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gdzie:
P – ogólna liczba punktów
X – wynik z egzaminu maturalnego (w przypadku rozszerzenia razy 2)
Y – sprawdzian predyspozycji słuchowych i manualnych kandydata
Z – prezentacja zróżnicowanego programu na instrumencie/preferowany fortepian/lub wykonanie utworu wokalnego z towarzyszeniem fortepianu

18. Na kierunkach studiów pierwszego stopnia: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
grafika, malarstwo liczbę punktów stanowiących o kwalifikacji kandydata i jego miejscu na liście rankingowej wylicza się na podstawie wzoru:

gdzie:
P – ogólna liczba punktów
X – wynik z egzaminu maturalnego (w przypadku rozszerzenia razy 2)
Y – wynik autoprezentacji kandydata

19. Na kierunku jednolitych studiów magisterskich prawo* algorytm do obliczania wyników kandydatów
podczas postępowania rekrutacyjnego stanowiących o kwalifikacji kandydata i jego miejscu na liście
rankingowej wylicza się na podstawie:

Przedmiot

[G1] Grupa I - język
polski
[G2] Grupa II - matematyka, historia,
wos, geografia, fizyka, filozofia, język
łaciński i kultura
antyczna
[G3] Grupa III - język
obcy nowożytny
Wzór

Egzamin maturalny
wynik egzaminu maturalnego
tzw. „nowej matury” (lata egzaminu: 2005 i następne)
mnożnik przedmiotu
poziom
poziom
podstawowy
rozszerzony

Egzamin dojrzałości dotyczy tzw. „starej matury”
skala ocen
2

3

1-6
4

2-5
5

6

3

4

5

0,25

0,45

9

18

27

36

45

9

27

45

0,15

0,35

7

14

21

28

35

7

21

35

0,1

0,2

4

8

12

16

20

4

12

20

Wynik = MAX(G1*0,25,
G1*0,45)+MAX(G2*0,15,
G2*0,35)+MAX(G3*0,1, G3*0,2)

Wynik = G1 + G2 + G3

20. Na kierunku prawo* Oceny z egzaminu maturalnego/dojrzałości zostaną przeliczone na punkty
zgodnie z zasadami i według wzorów podanych w powyższej w tabeli. Maksymalna ilość zdobytych
punktów wynosi 100
21. Na studiach drugiego stopnia na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
grafika, fotografia i kreacja przekazu wizualnego, malarstwo ocena z dyplomu nie jest brana pod
uwagę przy ustalaniu miejsca kandydata na liście rankingowej o wyniku postępowania kwalifikacyjnego decyduje rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac.
22. Na studiach drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ocena z
dyplomu nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu miejsca kandydata na liście rankingowej o wyniku
postępowania kwalifikacyjnego decyduje rozmowa kwalifikacyjna.
23. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w semestrze zimowym na kierunki: aktywność fizyczna osób
starszych*,biotechnologia, chemia, dietetyka, edukacja artystyczna w zakresie prac plastycznych, fizjoterapia*, fotografia i kreacja przekazu wizualnego, grafika, kosmetologia, malarstwo, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. Skierowanie na badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na określonym kierunku
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studiów jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w internetowym systemie rekrutacji oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może
ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.
24. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w semestrze letnim na kierunek malarstwo, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy.
Skierowanie na badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na określonym kierunku studiów jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku w
momencie złożenia dokumentów o przyjęcie na studia. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.
25. W przebiegu postępowania kwalifikacyjnego należy uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów na
studia, będących osobami niepełnosprawnymi:
 Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dostosowuje tryb przyjmowania dokumentacji do możliwości i
ograniczeń osób z niepełnosprawnością. Kandydaci z niepełnosprawnością przechodzą takie
samo postępowanie kwalifikacyjne jak pozostali kandydaci. Kandydat z niepełnosprawnością
powinien podczas składania dokumentów na wybrany kierunek studiów powiadomić o swoich potrzebach znaczących dla postępowania kwalifikacyjnego oraz trybu studiów WKR oraz Pełnomocnika Rektora AJD ds. Osób z Niepełnosprawnością.
 Przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej udziela się kompetencji w zakresie modyfikowania (w
porozumieniu z komisją oraz przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej) postępowania
rekrutacyjnego w stosunku do osób z niepełnosprawnością w odniesieniu do ich indywidualnych
potrzeb.
 Forma pomocy osobom z niepełnosprawnością (w zależności od potrzeb kandydata) w zakresie
całego procesu postępowania rekrutacyjnego, może być ustalona z wydziałową komisją rekrutacyjną za pośrednictwem sekretarza komisji oraz Pełnomocnika Rektora AJD ds. Osób z Niepełnosprawnością, po osobistym zgłoszeniu się kandydata z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
26. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół dla każdego kandydata oddzielnie. Protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego i wszystkich członków Wydziałowej
Komisji Rekrutacyjnej, wszelkie skreślenia i zmiany, dokonane w protokole, muszą być uzasadnione i
potwierdzone podpisem Przewodniczącego Komisji Wydziałowej.
27. Do protokołu należy wpisać w zależności od przyjętych kryteriów kwalifikacji:
a) ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej;
b) potwierdzenie posiadania świadectwa dojrzałości;
c) wartość uzyskanego wyniku z przedmiotu („nowa” „stara” matura);
d) w przypadku konkursu świadectw – średnią ocen (średnią arytmetyczną lub ważoną);
e) wyniki egzaminu praktycznego;
f) ocenę końcową z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego;
g) ocenę końcową z dyplomu ukończenia studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich;
h) średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia.
28. W ramach postępowania kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna:
 ustala liczbę punktów (%) uzyskanych przez poszczególnych kandydatów;
 ustala listę kandydatów przyjętych na I rok studiów bez postępowania kwalifikacyjnego (dotyczy
laureatów, finalistów olimpiad);
 sporządza listy kandydatów według liczby uzyskanych punktów oddzielnie dla „starej” i „nowej”
matury.
29. Planowana liczba miejsc na I rok studiów (na kierunkach gdzie obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości) rozdzielana jest pomiędzy kandydatów ze „starą” i „nową” maturą proporcjonalnie do liczby
kandydatów ze „starą” i „nową” maturą biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki studiów. Według tych samych zasad ustala się liczbę miejsc na listach rezerwowych oddzielnie dla starej i nowej matury.
30. Liczba kandydatów ze „starą” i „nową” maturą określana procentowo jest zaokrąglana w górę do
liczby całkowitej.
31. Po dostarczeniu przez kandydata oświadczenia (w trakcie rejestracji na studia o odwołaniu, o którym
mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) o złożeniu odwołania
od wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów WKR rezerwuje jedno miej5

sce na wybrany kierunekpo uzyskaniu zagody Rektora Uczelni:
1) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania i gdy uzyskany wynik uprawnia do przyjęcia
na studia na danym kierunku, kandydat zostaje przyjęty na studia w ramach miejsca które zostało zarezerwowane przez WKR.
2) w przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania i gdy uzyskany wynik nie uprawnia do przyjęcia na studia na danym kierunku, zostaje przyjęty następny kandydat z listy rezerwowej.

* po otrzymaniu decyzji MNiSW o nadaniu uprawnienia do prowadzenia studiów
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