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Załącznik nr 10

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
Kierunki studiów:

Pedagogika;
Pedagogika specjalna
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

oraz

niestacjonarne

studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości – pod uwagę brane są wyniki z części
pisemnej egzaminu maturalnego.
Matura 2010 i później:
Jeden przedmiot

Język polski

Matematyka

poziom podstawowy

poziom podstawowy

Waga = 35% (a)

Waga = 10% (b)

Język obcy
nowożytny
poziom podstawowy

Waga = 25% (c)

wybrany spośród
przedmiotów
wymienionych poniżej:
biologia; chemia;
filozofia; fizyka i
astronomia; geografia;
historia; historia sztuki;
język łaciński i kultura
antyczna; wiedza o
społeczeństwie
Waga = 30% (d)

Sposób obliczania ostatecznego wyniku:
W = a x JP+b x M+c x JO+d x InnyP
Gdzie:
W — ostateczny wynik kandydata
JP — wynik z języka polskiego
M — wynik z matematyki
JO — wynik z języka obcego nowożytnego
InnyP — wynik z innego przedmiotu maturalnego
a, b, c, d — wagi
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Matura 2009 i wcześniej:
Jeden przedmiot

Język polski

Język obcy nowożytny

poziom podstawowy albo
rozszerzony

poziom podstawowy albo
rozszerzony

wybrany spośród przedmiotów
wymienionych poniżej:
biologia; chemia;
matematyka; filozofia; fizyka i
astronomia; geografia;
historia; historia sztuki; język
łaciński i kultura antyczna;
wiedza o społeczeństwie

Waga = 40% (a)

Waga = 25% (b)

Waga = 35% (c)

Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie
podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.

Sposób obliczania ostatecznego wyniku:
W = a x JP+b x JO+c x InnyP
Gdzie:
W — ostateczny wynik kandydata
JP — wynik z języka polskiego
JO — wynik z języka obcego nowożytnego
InnyP — wynik z innego przedmiotu maturalnego
a, b, c — wagi

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości – brana jest pod uwagę średnia
arytmetyczna liczby punktów (wprost przeliczanych z ocen, według poniżej sformułowanego
przelicznika) ze wszystkich zdanych przedmiotów maturalnych:
Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

5

100 punktów

6

100 punktów

4

85 punktów

5

90 punktów

3

30 punktów

4

75 punktów

3

50 punktów

2

0 punktów

2

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Rok akademicki 2016/2017

Kryterium — zakres kwalifikacji

Załącznik nr 10

Kierunek studiów:

Pedagogika
Specjalności:
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną;
Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień;
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne;
Pedagogika rewalidacyjna
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

oraz

niestacjonarne

studia drugiego stopnia

Kwalifikacja obejmuje - konkurs dyplomów ukończenia studiów z tytułem licencjata JEDYNIE
z kierunku pedagogika lub kierunków humanistycznych i społecznych oraz średnia ocen ze
studiów I stopnia bądź nauki w Kolegium, przy czym wagi ocen są ustalane według przelicznika:
Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu
studiów

Waga = 40% (a)

Waga = 60% (b)

Ocena na dyplomie oraz średnia ocen z przebiegu studiów przeliczane są na punkty według
schematu:
Średnia ocen z przebiegu studiów
Ocena na dyplomie
wg skali ocen 1 ÷ 6
wg skali ocen 2 ÷ 5
ocena
punkty
średnia
punkty
średnia
punkty
100
100
100
wyróżnienie
5,76 - 6,00
4,76 - 5,00
90
95
90
5,0
5,51 - 5,75
4,51 - 4,75
75
90
85
4,5
5,26 - 5,50
4,26 - 4,50
50
85
80
4,0
5,01 - 5,25
4,01 - 4,25
30
80
75
3,5
4,76 - 5,00
3,76 - 4,00
0
75
60
3,0
4,51 - 4,75
3,51 - 3,75
70
55
4,26 - 4,50
3,26 - 3,50
65
45
4,01 - 4,25
3,01 - 3,25
60
40
3,76 - 4,00
3,0
poniżej
55
0
3,51 - 3,75
3,26 - 3,50
3,01 - 3,25
3,0
poniżej

50
45
40
0
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Sposób obliczania ostatecznego wyniku:
W = a x OD+b x ŚR
Gdzie:
W — ostateczny wynik kandydata;
OD — liczba punktów uzyskana za ocenę na dyplomie;
ŚR — liczba punktów uzyskana z przeliczenia średniej ocen z przebiegu studiów;
a, b — wagi.
Celem weryfikacji danych wprowadzonych do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ,
należy do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej osobiście dostarczyć zaświadczenie o średniej ocen
ze studiów koniecznie z uwzględnieniem skali ocen stosowanej podczas toku studiów (1÷6 albo
2÷5), kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem (do wglądu) oraz kopię suplementu
wraz z oryginałem (do wglądu). W przypadku, gdy dyplom nie jest wypisany, należy złożyć
zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego (licencjackiego) wraz z ostatecznym wynikiem
studiów.
Dla kandydatów, którzy ubiegać się będą o przyjęcie na II stopień studiów pedagogicznych, na
inną specjalność, niż tą którą ukończyli na studiach I stopnia, przewiduje się rozszerzone
wymagania programowe, które zainteresowani będą realizować we własnym zakresie, jako
dodatkowo płatną usługę edukacyjną.
W przypadku wyboru studiów na specjalnościach dających uprawnienia nauczycielskie, tj.:
edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz pedagogika rewalidacyjna —
wymagana jest bezpośrednia kontynuacja specjalizacji nauczycielskiej ze studiów I stopnia.
Kandydaci, którzy na studiach I stopnia nie mieli przedmiotów z zakresu kształcenia
nauczycielskiego nie będą kwalifikowani na specjalności: edukację wczesnoszkolną i wychowanie
przedszkolne oraz pedagogikę rewalidacyjną.
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Kierunek studiów:

Psychologia
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

oraz

niestacjonarne

studia jednolite magisterskie

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości – pod uwagę brane są wyniki z części
pisemnej egzaminu maturalnego:
Matura uzyskana począwszy od roku 2010:

Język polski

Matematyka

poziom podstawowy
albo rozszerzony*

poziom podstawowy
albo rozszerzony*

Waga = 30% (a)

Waga = 30% (b)

Język obcy
nowożytny
poziom podstawowy
albo rozszerzony*

Waga = 20% (c)

Jeden przedmiot
poziom podstawowy albo
rozszerzony*,
wybrany spośród
następujących
przedmiotów:
biologia, chemia,
filozofia, fizyka i
astronomia, geografia,
historia,
historia sztuki, język
łaciński i kultura
antyczna, wiedza o
społeczeństwie
Waga = 20% (d)

* Wynik z poziomu podstawowego mnożony x 0,6; wynik z poziomu rozszerzonego mnożony x 1.
Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata.
Sposób obliczania ostatecznego wyniku:
W = a x JP+b x M+c x JO+d x InnyP
Gdzie:
W — ostateczny wynik kandydata
JP — wynik z języka polskiego
M — wynik z matematyki
JO — wynik z języka obcego nowożytnego
InnyP — wynik z innego przedmiotu maturalnego
a, b, c, d — wagi.
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Matura uzyskana do roku 2009 włącznie:

Język polski

Język obcy nowożytny

poziom podstawowy albo
rozszerzony*

poziom podstawowy albo
rozszerzony*

Waga = 30% (a)

Waga = 20% (b)

Dwa przedmioty
poziom podstawowy albo
rozszerzony*
wybrane spośród przedmiotów
wymienionych poniżej:
biologia, chemia, matematyka,
filozofia, fizyka i astronomia,
geografia, historia, historia
sztuki, język łaciński i kultura
antyczna, wiedza o
społeczeństwie
Waga każdego z nich = 25%(c/d)

* Wynik z poziomu podstawowego mnożony x 0,6; wynik z poziomu rozszerzonego mnożony x 1.
Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata.
Sposób obliczania ostatecznego wyniku:
W = a x JP+b x JO+c x InnyP1+d x InnyP2
Gdzie:
W — ostateczny wynik kandydata
JP — wynik z języka polskiego
JO — wynik z języka obcego nowożytnego
InnyP1; 2 — wyniki z innych przedmiotów maturalnych
a, b, c, d — wagi.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości – brane są pod uwagę wyniki ze wszystkich
zdanych przedmiotów maturalnych.
Podstawą kwalifikacji jest średnia arytmetyczna liczby punktów, przeliczanych z ocen według
poniższego schematu:
Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

5

100 punktów

6

100 punktów

4

85 punktów

5

90 punktów

3

30 punktów

4

75 punktów

3

50 punktów

2

0 punktów
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Kierunek studiów:

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

oraz

niestacjonarne

studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości – brane będą pod uwagę wyniki z trzech przedmiotów zdawanych
w części pisemnej egzaminu maturalnego:
Język polski

Język obcy nowożytny

(poziom podstawowy lub
rozszerzony)

(poziom podstawowy lub
rozszerzony)

waga = 35%

waga = 35%

Dowolny przedmiot o
najwyższym wyniku
(poziom podstawowy lub
rozszerzony)
waga = 30%

W przypadku kandydatów legitymujących się wynikiem egzaminu maturalnego zarówno na
poziomie podstawowym jak i rozszerzonym w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany będzie
korzystniejszy wynik.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości – średnia wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości (część
pisemna i część ustna) ze wszystkich przedmiotów pomnożona przez współczynnik 20 dla matur
ze skalą ocen: dostateczny, dobry, bardzo dobry i przez współczynnik 16,6 dla matur ze skalą
ocen: dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący.
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