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Załącznik 
do uchwały Nr 16/2008 Senatu PWSZ w Elblągu 

z dnia 15 maja 2008 r. 
 
 

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia  
oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach 

w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu 
w roku akademickim 2009/2010 

 

1. Przedstawione warunki i tryb rekrutacji dotycz ą przyj ęć obywateli polskich na 
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Państwowej WyŜszej 
Szkole Zawodowej w Elblągu.  

2. Rejestracja kandydatów na studia w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w      
Elblągu realizowana jest elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej 
www.rekrutacja.pwsz.elblag.pl 

3.  Kandydaci na studia składają następujące dokumenty: 

1) podanie o przyjęcie na wybrany kierunek, specjalność i formę studiów (wygene-
rowane przez elektroniczny system rekrutacji),  

2) świadectwo dojrzałości  lub w przypadku zdania matury po 2004 r. – świadec- 
two ukończenia szkoły i świadectwo dojrzałości, 

3) cztery aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawa-
niu dowodów osobistych,  

4) zaświadczenie lekarskie - stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki 
w szkole wyŜszej na wybranym kierunku studiów, zgodnie z Rozporządzeniem 
MZiOS z dn. 15.09.1997 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 767 ze zmianami),  

5) kopię drugiej i trzeciej strony (lub pierwszej i drugiej strony – w przypadku no-
wego druku) dowodu osobistego, 

 Kandydat zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na numer konta ban-
kowego, wygenerowany przez system elektronicznej rekrutacji. 

     Dla kandydatów posiadających utrudniony dostęp do Internetu istnieje moŜliwość 
elektronicznej rejestracji na terenie Uczelni. 

4. Przyjęcie obcokrajowców następuje na podstawie odrębnych przepisów. 

5. Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Podstawą   
decyzji o przyjęciu na studia jest wskaźnik rekrutacyjny  „W” , wyznaczany wg za-
sad określonych w ust. 7.  
Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, wyszczególnionych w tab. I, 
przyjmowani są na podstawie złoŜenia wymaganych dokumentów.   
Kandydaci posiadający Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalau-
reate) wydany przez Biuro IB w Genewie przyjmowani są na zasadach jak kandyda-
ci z nową maturą. Zasady przeliczania wyników podano w tab. II.   
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6. Planowane rozmiary rekrutacji, przedmioty konkursowe i egzaminacyjne, nazwy 
olimpiad, dających pierwszeństwo przyjęć na poszczególne kierunki studiów, przed-
stawiono w tab. I.  Rektor, w porozumieniu z dyrektorem instytutu moŜe zmienić 
planowane rozmiary rekrutacji. W przypadku, jeŜeli liczba osób przyjętych na dany 
kierunek i specjalność w stosunku do planowanych rozmiarów rekrutacji nie 
przekroczy 30 osób – moŜe zostać podjęta decyzja o nie uruchomieniu studiów. 
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Tabela I.   Kryteria i planowane rozmiary rekrutacji na studia pierwszego stopnia   

Kryteria rekrutacji Planowane rozmiary 
rekrutacji na studia 

Instytut  
stacjo-
narne 

niestacjo-   
narne 

Przedmioty konkursowe  

lub egzaminacyjne  
Inne kryteria  

1 2 3 4 5 

 

INSTYTUT  EKONOMICZNY  

Kierunek: ADMINISTRACJA  
(Tytuł zawodowy: licencjat) 

Specjalność: 
Administracja samorządowa i finanse publiczne  

 

 

 

90 

 

 

 

90 

 

 

 

Olimpiady:   
historyczna, wiedzy o Polsce i świecie 
współczesnym 

 

 

 

 

90 
 

 

 

 

60 
 

Kierunek: EKONOMIA  
(Tytuł zawodowy: licencjat) 

Specjalność: 
Ekonomika menedŜerska 

Specjalność: 
Przedsiębiorczość gospodarcza 

 
90 

 
60 

 
 
 

 

 

(P1) Geografia  albo  Historia                                  
albo   Matematyka 

(P2)  Język polski 

(P3)  Język obcy 
 

 

 

 

 

Olimpiady:   
matematyczna, wiedzy ekonomicznej, 
wiedzy o Polsce i świecie współcze-
snym, wiedzy o Unii Europejskiej 

 

 

INSTYTUT  INFORMATYKI STOSOWANEJ  

Kierunek: INFORMATYKA  
(Tytuł zawodowy: inŜynier)  
 

 

 

144 

 

 

72 

 

(P1)  Matematyka  albo Fizyka                                                      
albo Informatyka 

(P2)  Język polski 

(P3)  Język obcy 
 

Olimpiady: 
informatyczna, matematyczna, fizyczna, 
elektryczna i elektroniczna 
EUROELEKTRA 
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1 2 3 4 5 

INSTYTUT  PEDAGOGICZNO- J ĘZYKOWY  
 

Kierunek: PEDAGOGIKA  

(Tytuł zawodowy: licencjat) 

Specjalność: 
Kształcenie zintegrowane 

 

 

 

 

 

 

 

60 
 

 

 

 

 
 
  
 
(P1) Język polski  
 
(P2) Język obcy 

 
 

  

 

 
 
 
  
Olimpiada  literatury i języka polskiego 

Kierunek: FILOLOGIA POLSKA   
(Tytuł zawodowy: licencjat) 
 

 

60 

 
 
 
(P1) Język polski  
 
(P2) Język obcy 
 
 

 Olimpiada  literatury i języka polskiego 

 

 

 

72 

 
 
 
 
(P1) Język angielski  
 
(P2) Język polski 
 

 

 

 

 

Olimpiada  języka angielskiego 
 

Kierunek: FILOLOGIA  
(Tytuł zawodowy: licencjat) 

Specjalność: 
Filologia angielska 
 

Specjalność:  
Filologia germańska 

54  

 
(P1) Język niemiecki  
 
(P2) Język polski 
 

Olimpiada  języka niemieckiego 
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1 2 3 4  5 

INSTYTUT  POLITECHNICZNY  

 

Kierunek: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN   
(Tytuł zawodowy: inŜynier) 
 
  

 

 

60 

 

 

 

 

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA  

(Tytuł zawodowy: inŜynier) 
 

60  

 
(P1)  Matematyka albo  Fizyka                     
         albo Informatyka 

(P2) Język polski 

(P3) Język obcy 

 
 
 (P1) Matematyka albo Fizyka 
        albo Informatyka 

(P2)  Język polski 

(P3)  Język obcy 

 
 
 
 
 
 
Olimpiady: 
elektryczna i elektroniczna 
EUROELEKTRA, wiedzy technicznej, 
matematyczna, fizyczna, informatyczna  

 

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA   
(Tytuł zawodowy: inŜynier) 

Specjalność: 
InŜynieria ekologiczna 
 

 

 

72 

 

 

    

 
 
(P1)  Matematyka albo Biologia 
         albo Chemia 

(P2) Język polski 

(P3)  Język obcy 

 
 
Olimpiady: 

matematyczna, fizyczna, 
 chemiczna, wiedzy ekologicznej,     
biologiczna 

 

Kierunek:  BUDOWNICTWO  
(Tytuł zawodowy: inŜynier) 

 

 

72 

 

 
72 

 
(P1)  Matematyka albo  Fizyka              
         albo Chemia 

(P2) Język polski 

(P3) Język obcy 
 

 
Olimpiady: 
wiedzy i umiejętności budowlanych, 
wiedzy technicznej, matematyczna,   
fizyczna, informatyczna 
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Tabela II.  Zasady przeliczania wyników Matury Międzynarodowej  
     na punkty 

OCENA 
LICZBA 

PUNKTÓW  

 mediocre 

satisfactory  

good  

very good  

excellent 

 30  

50  

70  

85  

            100  

 

7. Wskaźnik rekrutacyjny „W” , będący podstawą decyzji o przyjęciu na 
studia, wyznaczany jest z zaleŜności: 

1) w Instytucie Ekonomicznym, Instytucie Informatyki Stoso- 
wanej oraz Instytucie Politechnicznym  

    W = 2 ⋅⋅⋅⋅ P1 + 0,25 ⋅⋅⋅⋅ P2 + 0,25 ⋅⋅⋅⋅ P3                   (1) 

2)  w Instytucie Pedagogiczno-Językowym 

  W = 0,85 ⋅⋅⋅⋅ P1 + 0,15 ⋅⋅⋅⋅ P2                     (2) 

gdzie: P1, P2, P3 – są to punkty za przedmioty wyszczególnione  w 
tab. I, wyznaczone według następujących zasad: 

a)  w przypadku nowej matury brane są pod uwagę wyniki   
części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procen-
towy odpowiada punktom uwzględnianym we wskaźniku re-
krutacyjnym. Liczba punktów „P”  jest wyznaczana według 
jednego z podanych niŜej wariantów i jest równa: 

• liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na pozio-
mie podstawowym, 

• sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i 
rozszerzonym, 

• podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na po-
ziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie 
dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom 
podstawowy), 

• podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla 
których nie były przewidziane dwa poziomy.  
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b) w przypadku starej matury  oceny z egzaminu dojrzałości 
będą przeliczane na punkty według zasad podanych w        
tab. III.  JeŜeli kandydat zdawał egzamin  dojrzałości pisemny 
i ustny, to przyjmuje się średnią z obu ocen.              

W przypadku gdy kandydat był zwolniony z egzaminu matu-
ralnego z języka obcego, na podstawie certyfikatu, a przed-
miot jest uwzględniany we wzorze (1) albo (2) – liczba     
punktów odpowiada ocenie celującej. 

Kandydaci, którzy nie zdawali matury z przedmiotu uwzględnianego 
w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu. 

 

      Tabela III.  Zasady przeliczania oceny tradycyjnej na punkty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Decyzje o przyjęciu na studia podejmują Instytutowe Komisje Rekru-
tacyjne.  O kolejności na liście decyduje wartość  wskaźnika rekru-
tacji „W” .  W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez 
dwóch lub więcej kandydatów, o kolejności na liście decyduje średnia 
ze wszystkich ocen na świadectwie ukończenia szkoły (nowa matura) 
lub na świadectwie dojrzałości (bez ocen maturalnych - stara matura). 

9. JeŜeli liczba kandydatów przyjętych na dany kierunek w pierwszym 
terminie będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc, przewiduje się 
dodatkową rekrutacj ę we wrześniu – roku, w którym powadzona jest 
rekrutacja, wg przedstawionych powyŜej zasad. 

10. Wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne zostanie podana w 
terminie późniejszym. Wpłaty naleŜy dokonać na wskazane konto z 
dopiskiem „opłata rekrutacyjna na studia” . 

OCENA 
TRADYCYJNA 

LICZBA 
PUNKTÓW  

 dopuszczająca 

dostateczna  

dobra  

bardzo dobra  

celująca 

 40  

75  

            100  

            125  

            150  
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11. Studia niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłat zostanie podana w 
terminie  do 31 maja 2009 r. 

12. Terminarz rekrutacji na rok akademicki 2009/2010 zostanie podany w 
terminie późniejszym. 

13. Nad przestrzeganiem zasad rekrutacji uchwalonych przez Senat czuwa 
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. 

15.  Odwołania od decyzji Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych naleŜy 
kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej PWSZ w Elblągu w 
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania mo-
Ŝe być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na 
studia. Decyzje w sprawie odwołań podejmuje rektor po rozpatrzeniu 
wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest 
ostateczna. 

Szczegółowych informacji o rekrutacji udzielają: 
1) Dziekanat Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu,     
      tel. (055) 239 88 40, 
2)  Dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu,                       
      tel. (055) 239 88 10, 
3)  Dziekanat Instytutu Pedagogiczno-Językowego  PWSZ w Elblągu,   

tel. (055) 239 88 20, 
4)  Dziekanat Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu,   
      tel. (055) 239 88 30. 


