
Wymagane dokumenty:
• ankieta osobowa - wydrukowana w kolorze i podpisana w wyznaczonym 
   dla kandydata miejscu,
• dowód osobisty lub paszport – do wglądu, w celu weryfikacji danych,

• oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokumentu równoważnego) 
   - do wglądu i skopiowania przez pracownika Biura Rekrutacji,

• kolorowa fotografia na jasnym tle - wgrana na koncie kandydata
po rejestracji online,

• potwierdzenie uiszczenia opłat związanych z procesem rekrutacji,

• dokument poświadczający znajomość j. angielskiego na poziomie min. B2
   - w przypadku aplikowania na studia w języku angielskim.**

finanse i rachunkowość

KIERUNEK STUDIÓW STACJONARNE NIESTACJONARNE

zarządzanie
minimum 
240 punktów 
rekrutacyjnych* 

brak 
kwalifikacji 
punktowej

ekonomia

administracja

prawo

* Według zasad przeliczania punktów rekrutacyjnych. 
   Szczegółowe zasady na następnej stronie.
**Dopuszczone dokumenty - certyfikat międzynarodowy / matura międzynarodowa (IB) / wynik min. 90% 
    z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym na nowej maturze / rozmowa kwalifikacyjna z lektorem 
    (zapisy poprzez Biuro Rekrutacji).

ZASADY KWALIFIKACJI
na studia I stopnia 
oraz jednolite studia magisterskie

ROK AKADEMICKI 2020/2021

znajomość j. angielskiego 
na poziomie min. B2 
- w przypadku aplikowania 
na studia anglojęzyczne



ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH

Przelicznik punktów dla „nowej matury, tj. matury, której wynik wyrażony jest procentowo.
Brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych pisemnych z 3 przedmiotów wskazanych 
przez kandydata, które będą przeliczane według przelicznika:

poziom podstawowy 1% = 1,2 pkt 
poziom rozszerzony 1% = 2 pkt 

Przelicznik punktów dla „starej matury”, tj. matury, której wynik wyrażony jest ocenami.
Pod uwagę brane są wyniki ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem dojrzałości 
w części pisemnej i ustnej, które są przeliczane według zasady:

Przelicznik punktów dla matury międzynarodowej - IB
Pod uwagę brane są wyniki z 3 dowolnych przedmiotów pisemnych, które będą przeliczane 
według zasady:

Ocena Punkty SL Punkty HL

7 150 200
6 135 180

5 112,5 150
4 90 120
3 67,5 90
2 45 60
1 0 0

Skala 2-5Skala 1-6

2 (dop/mierny) - 20 pkt

3 (dst) - 45 pkt 3 (dst) - 50 pkt

4 (db) - 70 pkt 4 (db) - 80 pkt

5 (bdb) - 100 pkt 5 (bdb) - 120 pkt
6 (cel) - 120 pkt

Żeby otrzymać dyplom IB trzeba zdobyć 24 punkty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia na maturze międzynarodowej to 45 punktów:
 6 przedmiotów obowiązkowych (3 SL i 3 HL), za które można uzyskać od 1 do 7 punktów
 3 przedmioty towarzyszące, za które można uzyskać od 1 do 3 punktów

ZASADY KWALIFIKACJI
na studia I stopnia 
oraz jednolite studia magisterskie


