
                                                                                                                                                                                               

 

 
 

 

 

Uchwała Nr 25/2020/2021 

Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr 34/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z 

dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i  niestacjonarne w roku 

akademickim 2021/2022 
 

Na podstawie art. 70 ust.1 ustawy z dnia  20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późń. zm.) 

 

 

Senat uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

W Uchwale Nr 34/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 9 czerwca 

2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia 

rekrutacji na studia stacjonarne i  niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022 

wprowadzam następujące zmiany:  
 

 

 

1. W § 1 dodaje się ust. 21 w brzmieniu: 

„21. Do postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów  pierwszego stopnia, 

drugiego stopnia i jednolite magisterskie nie może przystąpić osoba,  posiadająca  status 

studenta na tym kierunku.” 

 
2. W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

 

„2.Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów przedmiotowych 

przyjmowani są na studia bez egzaminów wstępnych lub zwolnieni są z egzaminu wstępnego 

z danego przedmiotu, zgodnie z Uchwałą Senatu w sprawie przyjmowania na studia 

laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów.  

Każdy dyplom laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej może zostać uwzględniony w 

wyniku kwalifikacyjnym w rekrutacji tylko na jeden kierunek studiów (wybrany przez 

kandydata).”   

 

 

 

 



 3. W § 3 dodaje się punkt 6 w brzmieniu: 

 

„6) W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia stosuje się następujące 

zasady: jeżeli: o przyjęciu decyduje w pierwszej kolejności ocena na dyplomie, a drugiej 

średnia ocen z toku studiów: 

Wynik=      
         

       

  
       

  
” 

 

4. W § 7 dodaje się : 

 

Harmonogram rekrutacji 2021/2022 
 

Studia stacjonarne  drugiego stopnia 

Studia niestacjonarne  drugiego stopnia 

Inżynieria Techniczno- Informatyczna 

Inżynieria Materiałowa 

 

 

Etap rekrutacji Termin 

 Rozpoczęcie rejestracji internetowej 17 stycznia 

 Zakończenie rejestracji internetowej 

 Ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej 
WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin  

do 9 lutego do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata 

rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. 

9 luty 

 Egzaminy wstępne 10 luty 
 Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji           11 luty 

 Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do 

wpisu na studia  
WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 15 lutego 

2022, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym 

priorytetowym.  

Dokumenty przesłane po terminie trafią do Komisji Odwoławczej. 

15 luty 

 Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia 16 luty 

 Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej 28 luty 

 

 

5. W załączniku Nr 1 do uchwały: 

 

1) wykreśla  się punkt 19  KULTUR UND KOMMUNIKATION      

studia drugiego stopnia stacjonarne  

2) w pkt 10 filologia polska usuwa się zapis : Warunki kształcenia i poziom kwalifikacji 

nauczycielskich zostaną określone po opublikowaniu właściwych przepisów. 

3) dodaje się pkt. 19 w brzemieniu: 



„ Narratology for Game Writers & Designers 

 Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Senatu* 

(Narratologia dla scenarzystów i projektantów gier - studia prowadzone w j. angielskim) 

profil ogólno akademicki”          

                 

  STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STUDIA STACJONARNE )   

 

Na studia przyjmowani są absolwenci studiów wyższych.                      

Rekrutacja na I rok odbywa się na podstawie egzaminu praktycznego, części pisemnej i 

ustnej. 

 Egzamin pisemny to jedno zadanie: napisanie krótkiego tekstu fabularnego, spełniającego 

podane wytyczne co do tematu i formy. Sprawdza dwie kompetencje: pisanie kreatywne w j. 

angielskim oraz projektowanie fabuł. Podstawą kwalifikacji z pisania kreatywnego jest ocena 

jakości dialogów i opisów oraz ogólnego poziomu językowo-stylistycznego. Ocena 

projektowania fabuł obejmuje kreację postaci, konstrukcję fabuły oraz światotwórstwo. 

 Część ustna to rozmowa kwalifikacyjna na temat doświadczeń kandydata w tworzeniu bądź 

recenzowaniu fabuł, scenariuszy i gier, oraz planów edukacyjnych i karierowych związanych 

z zakresem kierunku studiów. Mile widziana prezentacja posiadanego dorobku (portfolio) 

twórczego. 

 Punktacja do 40 pkt – pisanie kreatywne do 20 pkt – projektowanie narracji do 40 pkt – 

rozmowa kwalifikacyjna Egzamin jest zdany przy uzyskaniu co najmniej 50% z każdego z 

ww. trzech komponentów.” 

 

 

6. W załączniku Nr 2 do uchwały:  

 

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

2. PEDAGOGIKA   

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STUDIA STACJONARNE I 

NIESTACJONARNE)  

 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze 

„starą maturą”.   

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen 

(punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.   

Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci wstępnie deklarują wybór modułu kształcenia z 

następującej oferty:  

 ANIMACJA SPOŁECZNA I ZARZĄDZANIE KULTURĄ 

 DORADZTWO ZAWODOWE I HUMAN RESOURCES Z TUTORINGIEM 

KARIERY 

 OPIEKA NAD DZIECKIEM I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU   

 



Wybór modułu następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Moduł może zostać uruchomiony, 

jeżeli wybierze go co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danego modułu 

przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jego wybór.  

 

 

2) w pkt 3 pn. PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (STUDIA STACJONARNE  I 

NIESTACJONARNE)  wprowadza się zapis: 

 

„Przyjęcie kandydatów na studia odbywać się będzie na podstawie rankingu punktów z:  

1. średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa 

matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”)” ” 

3) w pkt 4 pn. PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA  STUDIA DUALNE STUDIA 

PIERWSZEGO STOPNIA (STUDIA STACJONARNE) wprowadza się zapis „STUDIA 

NIESTACJONARNE” 

4) w pkt 8 usuwa się zapis „kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Senatu*” 

5) w pkt 10 dodaje się zapis: STUDIA NIESTACJONARNE 

6) dodaje się pkt 11. w brzmieniu: 

„PEDAGOGIKA MEDIALNA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI W 

EDUKACJI, STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STUDIA STACJONARNE I 

NIESTACJONARNE) 

O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia 

studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w drugiej kolejności średnia ocen 

z toku studiów potwierdzona przez właściwą jednostkę macierzystej uczelni.   

Studia są adresowane do absolwentów studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.” 

 

 

7. W załączniku Nr 3 do uchwały: 

 

1) w pkt 12 pn. MATEMATYKA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO 

STOPNIA wykreśla się zapis: „ studia niestacjonarne” 

2) pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

        „14. FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 

        STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE, 3-letnie studia licencjackie 

 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze 

„starą maturą”:  

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen 

(punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości 

uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały. Jeżeli kandydat 

na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę, fizykę, chemię lub 

biologię na poziomie podstawowym (w części ustnej egzaminu), to liczbę przyznanych punktów za 

wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie maturalnym lub 



na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę, fizykę, chemię lub biologię na poziomie rozszerzonym, 

to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 40%. 

 

3) wykreśla się pkt 15 w brzmieniu: 

 

„15. FIZJOTERAPIA 

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE o profilu praktycznym 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, 

matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze 

świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów 

wg § 3 Uchwały. 

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę, 

fizykę, chemię lub biologię, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty 

podwyższa się o 20% .” 

 

8. W załączniku Nr 4 do uchwały: 

1) dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 

 
 

„13. CYBERDEMOKRACJA I STUDIA NAD ROZWOJEM - profil ogólnoakademicki 

 
Kierunek zostanie  uruchomiony  po uzyskaniu zgody ME i N* 

 

 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I 

NIESTACJONARNE 
 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz 

kandydaci ze „starą maturą” 

 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, 

matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze 

świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów 

wg § 3 uchwały rekrutacyjnej.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał wiedzę o 

społeczeństwie, historię lub informatykę, to liczbę przyznanych punktów za wymienione 

przedmioty podwyższa się o 20%.” 

 

 

 

 



 

9. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam      Przewodniczący Senatu UKW 

          Rektor 

 

 

 

mgr Iwona Staszewska – Chyła                  prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzemplarz nr 5/2020/2021 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały  

nr 25/2020/2021. 

Senatu UKW  

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

(załącznik Nr 5 do uchwały Nr 34/2019/2020) 

 

 

 

§ 1 

 

1. Cudzoziemcy (osoby niebędące obywatelami polskimi), mogą podejmować i odbywać 

studia na podstawie:  

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;  

2) umów zawartych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnię, na zasadach 

określonych w tych umowach;  

3) decyzji ministra;  

4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;  

5) decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań 

podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych 

do finansowania w drodze konkursu;  

6) decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu 

badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.  

2. Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne wobec cudzoziemców określa odrębne 

zarządzenie.  

 

§ 2 

 

1. Cudzoziemcy aplikujący na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite 

magisterskie podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z zasadami 

obowiązującymi obywateli polskich, z uwzględnieniem zmian opisanych w niniejszym 

paragrafie.  

2. W przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia dodatkowo uwzględnia się oceny  

z zagranicznych świadectw spełniających wymogi określone w § 1 ust. 11 pkt 1-5 uchwały  

– jeżeli w kraju wydania nie ma odpowiednika egzaminu maturalnego/dojrzałości. 

3.  Oceny z egzaminu maturalnego/dojrzałości oraz oceny z zagranicznych świadectw 

ukończenia szkoły średniej, o których mowa w ust. 2) uzyskane za granicą będące 

podstawą kwalifikacji na studia, zostaną przeliczone na system oceniania właściwy 

systemowi polskiemu według następujących zasad:  

1) stosuje się odpowiednio przelicznik procentowy, gdzie najwyższa ocena w danym 

systemie oceniania odpowiada 100% skali, czyli 100 punktom rekrutacyjnym;  

2) w odniesieniu do Ukrainy, Białorusi, Rosji i Kazachstanu – stosuje się przelicznik na 

punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadami określonymi w tabeli, o ile szczegółowe 

zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów nie stanowią inaczej;  

3) jeżeli w zasadach rekrutacji na dany kierunek studiów wymagany jest przedmiot: 

język obcy (język angielski lub język niemiecki), kandydaci otrzymują maksymalny 

wynik (100%) z tego przedmiotu, jeżeli uzyskali świadectwo dojrzałości w kraju, 

gdzie dany język jest językiem urzędowym i zdawali w nim egzamin maturalny.   

 

 

 

 



Ukraina 
skala 1-12 

 

punkty 
Białoruś 
skala 1 - 10 

 

punkty 
Rosja 

skala 2 - 5 

 

punkty 
Kazachstan 

skala 1 - 5 

 

punkty 

12 100 10 100 5 100 5 100 

11 90 9 90 4 75 4 75 

10 80 8 80 3 50 3 50 

9 70 7 70 2 0 1-2 0 

8 60 6 60     

7 50 5 50     

6 40 4 40     

5 30 3 30     

4 20 1 - 2 0     

1 - 3 0       

 

4. Cudzoziemcy aplikujący na studia drugiego stopnia przedkładają dyplom ukończenia 

studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, uprawniający do kontynuacji 

kształcenia w państwie jego wydania, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie 

wydania lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego. 

5. Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich 

oraz średnia z toku studiów zostaną przeliczone na system oceniania właściwy systemowi 

polskiemu.  

6. W przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia o średniej z toku studiów  

z zagranicznej uczelni kandydat na studia drugiego stopnia może dostarczyć suplement 

do dyplomu lub zaświadczenie potwierdzone przez uczelnię zawierające oceny, które 

zostaną przeliczone na system oceniania właściwy systemowi polskiemu i będą stanowić 

podstawę do obliczenia wyników uwzględnianych w procesie rekrutacji. 

7. Uczelnia może zażądać od kandydata kopii dokumentów pozwalających ocenić przebieg  

i czas trwania studiów np. karta przebiegu studiów. 

8. Uczelnia może zażądać od kandydata informacji o skali ocen użytej w dokumentach 

stanowiących podstawę do przeliczania wyniku. 

 

§ 3 

 

1. Cudzoziemca ubiegającego się o przyjęcie na studia w zakresie rejestracji i uzupełnienia 

dokumentacji obowiązują zasady dotyczące obywateli polskich z zastrzeżeniem 

następujących zmian określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Cudzoziemiec na etapie rejestracji w odróżnieniu od obywateli polskich:  

1) nie wpisuje wyników z egzaminu maturalnego lub dyplomu i średniej z toku studiów; 

2) załącza w systemie rekrutacyjnym skan dokumentu uprawniającego do podjęcia 

studiów wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza 

przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego 

konsula Rzeczypospolitej Polskiej do dnia zakończenia rejestracji; 

3) załącza w systemie rekrutacyjnym skan zaświadczenia o znajomości języka polskiego 

na poziomie B1, tj. zaświadczenie o odbyciu kursu lub certyfikat potwierdzający 

kompetencje językowe do dnia zakończenia rejestracji. 

3. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego są również świadectwa, 

dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub 

uczelni, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim. 

4. Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UKW dokumentu 

potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1 zobowiązani 



są do przystąpienia do egzaminu przeprowadzanego przez Centrum Nauczania Języka 

Polskiego dla Obcokrajowców UKW. Nieprzystąpienie kandydata do egzaminu lub  

negatywny wynik skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania 

rekrutacyjnego. Pozytywne zaliczenie egzaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem 

przez uczelnię wymaganego poziomu znajomości języka polskiego. 

5. Kandydaci posiadający Kartę Polaka są zwolnieni z obowiązku przedstawienia 

zaświadczenia o znajomości języka polskiego.  

6. W przypadku cudzoziemców, w stosunku do których następuje prawo do zwolnienia z 

poszczególnych rodzajów opłat za usługi edukacyjne kandydat ma obowiązek załączyć  

w systemie rekrutacyjnym skan dokumentu potwierdzającego to prawo, jak np. Karta 

Polaka, karta stałego pobytu na terenie RP, certyfikat poświadczający znajomość języka 

polskiego jako obcego na poziomie C1.  

 

§ 4 

 

1. Cudzoziemiec wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia składa dokumenty 

obowiązujące obywateli Polski oraz dodatkowo:  

1) tłumaczenie świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do 

podjęcia studiów wydanego w języku obcym, sporządzone przez polskiego 

tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez 

właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) zaświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie B1, tj. zaświadczenie o 

odbyciu kursu lub certyfikat potwierdzający kompetencje językowe; 

3)  dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym 

mowa w § 1 ust.11 pkt 1-5 lub w ust. 2 uchwały opatrzony pieczęcią apostille 

(jeżeli nie był wydany w Polsce).  

2. Kandydat może złożyć ksero ww. dokumentów potwierdzone przez pracownika 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

3. Zamiast pieczęci apostille możliwe jest również opatrzenie dokumentu klauzulą 

legalizacyjną przez konsula RP lub wskazanie umowy wzajemnej pomiędzy krajem 

wydania oraz Polską zwalniającej z obowiązku legalizacji zagranicznych dokumentów 

urzędowych.  

4. Termin przedłożenia legalizacji dokumentu w postaci pieczęci apostille lub klauzuli 

legalizacyjnej może zostać przedłużony do dnia 21 września 2021 roku lub na wniosek 

kandydata w terminie ustalonym przez Rektora uczelni.  

5. W przypadku świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego, które 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie decyzji 

administracyjnej: 

1) kandydat przedstawia ją nie później niż do końca pierwszego semestru studiów,  

a w uzasadnionych przypadkach – w terminie ustalonym przez Rektora uczelni, 

pod rygorem skreślenia z listy studentów. 

2) kandydat składa zaświadczenie, że ww. świadectwo uprawnia do podjęcia studiów  

w kraju, w którym zostało wydane. 

6. W przypadku kandydatów niepełnoletnich należy przedłożyć upoważnienie od opiekuna 

prawnego. 

7. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zastrzega sobie prawo do wglądu w oryginały 

dokumentów tożsamości, np. paszport, dowód osobisty oraz dokumentów 

uprawniających do zwolnienia z poszczególnych rodzajów opłat za usługi edukacyjne, 

np. Karta Polaka, karta stałego pobytu. 

 



§ 5 

 

W stosunku do obywateli polskich posiadających dokument stanowiący podstawę ubiegania 

się o przyjęcie na studia, o którym mowa w § 1 ust.11 pkt 1-5 lub w ust. 2 uchwały wydany  

w innym kraju niż Polska – w odniesieniu do tych dokumentów stosuje się zasady określone 

w niniejszym załączniku. 
 

 


