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UCHWAŁA NR 5/2010  
SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE 

z dnia 22 lutego 2010 roku 

 
w sprawie: zmian w Uchwale nr 19/2009 Senatu Kolegium Karkonoskiego z dnia 25 maja 

2009 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia w roku   
akademickim 2010/2011. 

 
 
na podstawie: art. 169 Ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 164, póz. 1365) Senat uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
§ 7 otrzymuje brzmienie: 
 

§7 
I. Szczegółowe warunki postępowania rekrutacyjnego w Wydziale Humanistycznym 

dla kierunku studiów: filologia ;  specjalność: filologia angielska: 
1. W postępowaniu kwalifikacyjnym (nowa matura) brane będą pod uwagę wyniki 

egzaminu maturalnego z: 
• języka angielskiego;                       

W przypadku poziomu podstawowego zastosowany zostanie przelicznik 1,0 
(do uzyskania maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych), natomiast w przypadku 
zdawanego poziomu rozszerzonego zastosowany zostanie przelicznik 2,0 
(do uzyskania maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych) 

 oraz 
• języka polskiego 

W przypadku poziomu podstawowego zastosowany zostanie przelicznik 0,5 
(do uzyskania maksymalnie 50 punktów rekrutacyjnych); w przypadku poziomu 
rozszerzonego przelicznik 1,0 (do uzyskania maksymalnie 100 punktów 
rekrutacyjnych).  

       2.  Kandydatom z maturą z roku 2002 przedmioty, które można było zdawać tylko  
            na jednym poziomie - traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym. 

 3.  Kandydatom z maturą z lat 2005, 2006, 2007, 2008 uwzględnia się poziom dający  
      korzystniejszy wynik przy obliczaniu punktów za przedmiot.  
 4.  Kandydaci posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury 
      międzynarodowej ("International Baccalaureate ") wydany przez Biuro IB    

            w Genewie przyjmowani są na zasadach obowiązujących kandydatów z nową maturą.   
            Pod uwagę bierze się wynik z języka angielskiego i wynik z języka polskiego. 

      Wyniki przelicza się w następujący sposób: 

Punkty IB 7 6 5 4 3 2 1 

Punkty 
rekrutacyjne 

100 85 71 57 42 28 14 

Wynik z języka angielskiego na poziomie wyższym (HL) uwzględnia 
się z zastosowaniem przelicznika 2,0; wynik z języka angielskiego na poziomie 
niższym (SL) uwzględnia się z zastosowaniem przelicznika 1,0; wynik z języka 
polskiego na poziomie wyższym  z zastosowaniem przelicznika 1,0; wynik z języka 
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polskiego na poziomie niższym (SL) uwzględnia się z zastosowaniem przelicznika 
0,5. 

5.  Kandydatom ze starą maturą oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości z języka 
angielskiego przelicza się na punkty wg poniższej tabeli: 

Punkty 

ocena  skala ocen 2-5 skala ocen 1-6 

6 - 200 

5 200 170 

4 150 140 

3 100 90 

2 - 60 

1 - - 

 

6. Kandydatom ze starą maturą oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości                           
z języka polskiego przelicza się na punkty wg poniższej tabeli: 

Punkty 

ocena skala ocen 2-5 skala ocen 1-6 

6 - 100 

5 100 85 

4 75 70 

3 50 45 

2 - 30 

1 - - 

       

      7.   W przypadku braku oceny z egzaminu maturalnego z języka angielskiego kandydat ma 
prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu organizowanego przez uczelnię. 
W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do egzaminu z przedmiotu 
niezdawanego na egzaminie dojrzałości, kandydat otrzymuje za ten przedmiot zero 
punktów. 

8. W przypadku braku oceny z egzaminu maturalnego z języka polskiego (dotyczy 
obcokrajowców) kandydat ma prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu 
organizowanego przez uczelnię. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata 
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do egzaminu z przedmiotu niezdawanego na egzaminie dojrzałości, kandydat 
otrzymuje za niego zero punktów.  

9. Kandydaci ze starą maturą zwolnieni z egzaminu dojrzałości z języka angielskiego 
na podstawie certyfikatu językowego otrzymują maksymalną liczbę punktów z tego 
języka. 

      10. Kandydaci ze starą maturą na specjalność filologia angielska posiadający świadectwo   
Certificate in Advanced English (CAE) Cambridge University na oceną A, B lub C 
lub Certificate of Proficiency in English (CPE) Cambridge University na ocenę A, B 
lub C otrzymują maksymalną liczbę punktów z tego języka. 

11.Kandydaci zwolnieni z egzaminu dojrzałości z języka angielskiego na podstawie 
wyników olimpiad języka angielskiego otrzymują maksymalną liczbę punktów z tego 
języka. 

O przyjęciu w ramach ustalonego limitu przyjęć zadecyduje miejsce kandydata na liście 
rankingowej. Maksymalnie można uzyskać 300 punktów rekrutacyjnych. 
Kandydat zobowiązany jest pod rygorem skreślenia z listy osób przyjętych potwierdzić 
pisemnie,  w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego w  terminie do 7 dni od daty 
otrzymania decyzji  o przyjęciu, chęć studiowania na wybranym kierunku lub zgłosić 
rezygnację. 
 
II. Szczegółowe warunki postępowania rekrutacyjnego w Wydziale Humanistycznym dla 

kierunku studiów: filologia ; specjalność: filologia germańska: 
 

1. W postępowaniu kwalifikacyjnym (nowa matura) brane będą pod uwagę wyniki 
egzaminu maturalnego z: 

• języka obcego;                       
W przypadku poziomu podstawowego zastosowany zostanie przelicznik 1,0 
(do uzyskania maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych), natomiast w przypadku 
zdawanego poziomu rozszerzonego zastosowany zostanie przelicznik 2,0 
(do uzyskania maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych) 

 oraz 
• języka polskiego 

W przypadku poziomu podstawowego zastosowany zostanie przelicznik 0,5 
(do uzyskania maksymalnie 50 punktów rekrutacyjnych); w przypadku poziomu 
rozszerzonego przelicznik 1,0 (do uzyskania maksymalnie 100 punktów 
rekrutacyjnych).  

       2.  Kandydatom z maturą z roku 2002 przedmioty, które można było zdawać tylko  
            na jednym poziomie - traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym. 

 3.  Kandydatom z maturą z lat 2005, 2006, 2007, 2008 uwzględnia się poziom dający  
      korzystniejszy wynik przy obliczaniu punktów za przedmiot.  
 4.  Kandydaci posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury 
      międzynarodowej ("International Baccalaureate ") wydany przez Biuro IB    

            w Genewie przyjmowani są na zasadach obowiązujących kandydatów z nową maturą.   
            Pod uwagę bierze się wynik z języka obcego i wynik z języka polskiego. 

 Wyniki przelicza się w następujący sposób: 

Punkty IB 7 6 5 4 3 2 1 

Punkty 
rekrutacyjne 

100 85 71 57 42 28 14 
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Wynik z języka obcego na poziomie wyższym (HL) uwzględnia się z zastosowaniem 
przelicznika 2,0; wynik z języka obcego na poziomie niższym (SL) uwzględnia się 
z zastosowaniem przelicznika 1,0; wynik z języka polskiego na poziomie wyższym  
z zastosowaniem przelicznika 1,0; wynik z języka polskiego na poziomie niższym 
(SL) uwzględnia się z zastosowaniem przelicznika 0,5. 

5.  Kandydatom ze starą maturą oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości z języka 
obcego przelicza się na punkty wg poniższej tabeli: 

Punkty 

ocena skala ocen 2-5 skala ocen 1-6 

6 - 200 

5 200 170 

4 150 140 

3 100 90 

2 - 60 

1 - - 

6. Kandydatom ze starą maturą oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości                           
z języka polskiego przelicza się na punkty wg poniższej tabeli: 

Punkty 

ocena skala ocen 2-5 skala ocen 1-6 

6 - 100 

5 100 85 

4 75 70 

3 50 45 

2 - 30 

1 - - 

      

 

7. W przypadku braku oceny z egzaminu maturalnego z języka obcego  kandydat ma 
prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu, który przeprowadzony zostanie przez 
uczelnię1. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do egzaminu z przedmiotu 
niezdawanego na egzaminie dojrzałości, kandydat otrzymuje za ten przedmiot zero 

                                                           
1 Egzamin z języka obcego może dotyczyć języków: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, łaciński. 
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punktów. 

8. W przypadku braku oceny z egzaminu maturalnego z języka polskiego (dotyczy 
obcokrajowców) kandydat ma prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu 
organizowanego przez uczelnię. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata 
do egzaminu z przedmiotu niezdawanego na egzaminie dojrzałości, kandydat 
otrzymuje za niego zero punktów.  

9. Kandydaci ze starą maturą zwolnieni z egzaminu dojrzałości z języka obcego 
na podstawie certyfikatu językowego otrzymują maksymalną liczbę punktów z tego 
języka. 

10.  Kandydaci zwolnieni z egzaminu dojrzałości z języka obcego na podstawie wyników 
olimpiad językowych otrzymują maksymalną liczbę punktów z danego języka. 

O przyjęciu w ramach ustalonego limitu przyjęć zadecyduje miejsce kandydata na liście 
rankingowej. Maksymalnie można uzyskać 300 punktów rekrutacyjnych. 
Kandydat zobowiązany jest pod rygorem skreślenia z listy osób przyjętych potwierdzić 
pisemnie,  w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego w  terminie do 7 dni od daty 
otrzymania decyzji  o przyjęciu, chęć studiowania na wybranym kierunku lub zgłosić 
rezygnację. 
 

§ 2 
Realizację uchwały powierza się Rektorowi Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Rektor 
 

dr hab. Henryk Gradkowski 
prof. Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 

 


