
 

 

 

 

1. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia 
magisterskie w Akademii Kaliskiej może ubiegać się osoba posiadająca 
świadectwo dojrzałości lub inny dokument uznany za równorzędny 
polskiemu świadectwu dojrzałości. 

2. Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiad przyjmowani są w 
drodze postępowania kwalifikacyjnego z pominięciem konkursu 
świadectw (po złożeniu odpowiednich dokumentów).  

3. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia 
oceny na świadectwie dojrzałości (lub innym dokumencie 
uprawniającym do podjęcia studiów wymienionym) i świadectwie 
ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (średniej).  

4. Postępowanie kwalifikacyjne dotyczy także cudzoziemców ubiegających 
się o przyjęcie na studia. 

5. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku 
polskim: 

1) muszą wykazać się znajomością języka polskiego. Znajomość języka 
polskiego winna potwierdzona certyfikatem, dokumentem o 
ukończeniu kursu lub innym dokumentem potwierdzającym, że 
poziom znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie i odbywanie 
studiów na danym kierunku. W przypadku braku dokumentu 
znajomość języka polskiego może być potwierdzona przez 
Wydziałową Komisję Rekrutacyjną; 

2) muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne na terenie RP (w 
przypadku nieposiadania ubezpieczenia, dokument potwierdzający 
ubezpieczenie można okazać niezwłocznie po przyjęciu na studia); 

 

 



 

3) przedstawiają dokument potwierdzający prawo przebywania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku takiego 
dokumentu, może on zostać dostarczony do dziekanatu po przyjęciu 
na studia w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc. W 
uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta termin ten może 
być przedłużony przez dziekana.  

6. Zasady konkursu świadectw: 

1) zasady niniejsze obejmują zarówno kandydatów, którzy zdawali 
maturę według nowych zasad (tzw. nowa matura - wyniki wyrażone 
procentowo), jak i kandydatów zdających maturę według zasad 
starych (tzw. stara matura - wyniki wyrażone liczbowo), 

2) w konkursie świadectw bierze się pod uwagę oceny z egzaminu 
dojrzałości – stara matura (egzamin ustny i pisemny) bądź egzaminu 
maturalnego – nowa matura (egzamin ustny i pisemny, poziom 
podstawowy i rozszerzony) oraz oceny końcowe (świadectwo 
ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej/szkoły średniej), 

3) kandydaci, którzy nie mają oceny z przedmiotu uwzględnianego 
w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu, 

4) przyjęcie kandydatów odbywa się na podstawie konkursu ocen 
z następujących przedmiotów (tabela 1):  



 

 

 

Tabela 1. Przedmioty brane pod uwagę w konkursie świadectw 

KIERUNEK PRZEDMIOTY 

kosmetologia, 
pielęgniarstwo, 
pielęgniarstwo (Filia we Wrześni), 
położnictwo, 
ratownictwo medyczne 

chemia 
biologia 
język polski 
jeden język obcy nowożytny 

budownictwo, 
elektrotechnika, 
informatyka, 
inżynieria środowiska, 
mechanika i budowa maszyn, 
mechanika i budowa maszyn (Filia we 
Wrześni), technologia żywności i żywienie 
człowieka 

matematyka 
fizyka lub chemia 
język polski 
jeden język obcy nowożytny 

 

elektroradiologia fizyka 
biologia 
język polski 
jeden język obcy nowożytny 

dietetyka, 
fizjoterapia, 
wychowanie fizyczne 

fizyka lub chemia 
biologia 
język polski 
jeden język obcy nowożytny 

bezpieczeństwo wewnętrzne, 
zarządzanie 

matematyka 
geografia lub historia 
język polski 
jeden język obcy nowożytny 

zarządzanie biznesem międzynarodowym 
(studia double diploma prowadzone w języku 
angielskim) 

matematyka 
geografia lub historia 
język polski 
język angielski 

 

 

 



 

 

5) w przypadku procentowych wyników nowej matury oraz 
tradycyjnych ocen szkolnych (jak w przypadku starych matur) stosuje 
się przeliczniki punktowe według zasad podanych w tabeli 2 i 3, 

Tabela 2. Przeliczniki punktowe procentowych wyników nowej 
matury 

nowa matura 
poziom podstawowy 

lub jeden poziom (brak 
możliwości wyboru 

poziomu) 

nowa matura 
poziom rozszerzony 

liczba punktów 

0-29 % 0-9 % 0 

30-50 % 10-30 % 1 

51-70 % 31–50 % 3 

71-80 % 51-70 % 4 

81-90 % 71-90 % 5 

91-100 % 91–100 % 6 

 

Tabela 3. Przeliczniki punktowe tradycyjnych ocen szkolnych (stara 
matura, świadectwo ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej) 

tradycyjna ocena szkolna liczba punktów 

niedostateczna 0 

dopuszczająca 1 

dostateczna 3 

dobra 4 

bardzo dobra 5 

celująca 6 



 

 

 

6) z uzyskanych punktów dla jednego przedmiotu konkursowego 
wylicza się średnią przy zastosowaniu współczynników zgodnie z 
tabelą 4 (w zaokrągleniu do 0,1). W przypadku braku oceny z danego 
rodzaju matury (ustnej lub pisemnej) lub z danego poziomu 
(podstawowego lub rozszerzonego) lub oceny na świadectwie 
ukończenia szkoły, nie uwzględnia się jej przy wyliczaniu średniej dla 
danego przedmiotu.  

Tabela 4. Wykaz współczynników przeliczeniowych dla 
przedmiotów konkursowych 

Ocena na świadectwie 
ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej 

Nowa matura Stara matura 

Poziom 
podstawowy 

lub jeden 
poziom 

Poziom 
rozszerzony 

1 1 2 1,5 

 

7) łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania 
kwalifikacyjnego przez kandydata jest równa sumie punktów 
z przedmiotów konkursowych, 

8) o przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście 
rankingowej ustalone na podstawie sumy punktów uzyskanych 
podczas postępowania kwalifikacyjnego, w ramach ustalonego limitu 
przyjęć na dany kierunek studiów. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


