
ZASADY REKRUTACJI

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PIELĘGNIARSTWO

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji jest posiadanie przez kandydata na

świadectwie dojrzałości uzyskanym w trybie egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”)

lub egzaminu dojrzałości (tzw. „stara matura”) lub na świadectwie maturalnym uzyskanym za

granicą lub na dyplomie Matury Międzynarodowej (IB) lub na dyplomie Matury Europejskiej

(EB) wszystkich przedmiotów określonych jako przedmioty wymagane, z wyłączeniem

sytuacji, jeśli dopuszczalne jest uwzględnienie oceny końcoworocznej z przedmiotu

niezdawanego na egzaminie dojrzałości (tzw. „starej maturze”), przy czym ocena

końcoworoczna rozumiana jest jako ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej.

2. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego oblicza się jako sumę iloczynów punktacji

z wymaganych przedmiotów oraz przeliczników przypisanych wymaganym przedmiotom

(tzw. „stara matura”) lub wymaganym przedmiotom i poziomom (tzw. „nowa matura”).

3. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego podawany jest w skali punktowej 0 - 100.

Punkty są obliczane z dokładnością do 3 miejsca po przecinku.

4. Wyniki procentowe uzyskane podczas egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”) z

poszczególnych przedmiotów maturalnych przeliczane są na punkty w następujący sposób:

1% = 1 pkt.

2) Zasady kwalifikacji dla kandydatów (nowa matura):

- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu maturalnego

(tzw. „nowej matury”), tj. matury od roku 2005

oraz

- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości

(tzw. „starej matury” - tj. matury do roku 2004) oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu

maturalnego wydanym przez OKE, zawierającym punktację z dwóch przedmiotów

wymaganych:



Wymagany przedmiot Przelicznik  dla poziomu

język obcy nowożytny - część pisemna podstawowy             p1 = 0,2   
albo rozszerzony      p1 = 0,4

jeden z przedmiotów do wyboru:
 matematyka, biologia, chemia, fizyka,
geografia, informatyka
- część pisemna

podstawowy             p1 = 0,3   
albo rozszerzony      p1 = 0,6

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z

języka obcego

(część pisemna),

W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z

przedmiotu do wyboru (część pisemna),

p1 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,

p2 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik

zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu

kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez

odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.


