
Uchwała nr 11/2017 

Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej 

w Jeleniej Górze 

z dnia 22 maja 2017 roku 

 
w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na jednolite studia magisterskie na kierunku 

fizjoterapia w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019. 

 

Na podstawie: art. 169 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.), Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwała Senatu określa zasady i tryb przyjmowania na studia stacjonarne jednolitych studiów 

magisterskich na kierunku fizjoterapia w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej 

w Jeleniej Górze. 

 

§ 2 

1. Kandydaci na studia w wyznaczonym przez Uczelnię terminie składają następujące 

dokumenty: 

1) Podanie o przyjęcie na studia. 

2) Świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, wydany przez szkołę albo 

Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz jego kserokopię. 

3) 1 kolorowa fotografia o wymiarze 35x45mm zgodne z wymaganiami stosowanymi 

przy wydawaniu dowodów osobistych. 

4) Czytelną kserokopię ważnego dowodu osobistego lub paszportu (dwukrotnie 

powiększoną), oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,  

5) Oryginał dowodu wpłaty
1
 za postępowanie rekrutacyjne osoby ubiegającej się 

o przyjęcie na studia dokonanej na konto Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej. 

6) Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów na kierunku 

fizjoterapia
2
. 

§ 3 

Rezygnacja kandydata z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym nie upoważnia go do 

roszczeń zwrotu wniesionej opłaty. 

§ 4 

1. Studenci przyjmowani są na studia zgodnie z kolejnością określoną na liście rankingowej.  

                                                 
1 Numer konta: BZWBK S.A. I/O Jelenia Góra;90 1090 1926 0000 0005 1400 5976 
2 Skierowanie i druk zaświadczenia są dostępne na stronie internetowej Uczelni.  



2. Miejsce na liście rankingowej zależy od ilości uzyskanych punktów rekrutacyjnych. 

Największa ilość punktów skutkuje przyznaniem kandydatowi pierwszego miejsca na liście. 

Punkty rekrutacyjne są przyznawane kandydatowi zgodnie z ust. 4 za przedmioty maturalne 

określone w ust. 3.  

3. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje punkty za przedmioty, z których 

zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości określone w Tabeli 1, według 

następującego klucza: 

WR = B + J + D 

Przy czym:  

WR, oznacza ilość przyznanych punktów rekrutacyjnych 

B, oznacza ilość punktów przyznanych za wynik maturalny z biologii 

J, oznacza ilość punktów przyznanych za wynik maturalny z wybranego języka nowożytnego 

D, oznacza ilość punktów przyznanych za wynik maturalny z jednego z przedmiotów  

do wyboru określonych w wierszu 3 Tabeli 1, 

Tabela 1. Przedmioty maturalne brane pod uwagę w rekrutacji na kierunek fizjoterapia 

1. BIOLOGIA 

2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
3
 

3. 
jeden z przedmiotów

4
: 

CHEMIA / FIZYKA (FIZYKA I ASTRONOMIA) / MATEMATYKA / JĘZYK POLSKI 

4. Kandydat otrzymuje punkty rekrutacyjne według następujących zasad: 

1) Egzamin maturalny „Nowa matura” 

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 
wynik procentowy, 

podany na świadectwie 

dojrzałości, uzyskany w 

części pisemnej  

punkty rekrutacyjne 

wynik procentowy, 

podany na świadectwie 

dojrzałości, uzyskany w 

części pisemnej 

punkty rekrutacyjne 

100% - 87% 100 100% - 87% 150 

86% - 73% 80 86% - 73% 125 

72% - 59% 60 72% - 59% 100 

58% - 45% 40 58% - 45% 75 

44% - 30% 20 44% - 30% 50 

 

                                                 
3Uwzględniając lepszy wynik w przypadku dwóch języków obcych. 
4Uwzględniając ten, z którego po przeliczeniu kandydat uzyska większą liczbę punktów rekrutacyjnych. 



2) Egzamin dojrzałości „Stara matura”: 

Skala sześciostopniowa  Skala pięciostopniowa 
ocena uzyskana w części 

pisemnej 

punkty 

rekrutacyjne 

ocena uzyskana w części 

pisemnej 

punkty 

rekrutacyjne 

6 150 -  

5 130 5 150 

4 100 4 100 

3 60 3 50 

2 20 -  

3) Egzamin dojrzałości zdany poza granicami Polski: 

Wynik maturalny z danego przedmiotu uzyskany  
w części pisemnej 

Punkty rekrutacyjne 

6 120 

5 100 

4 70 

3 40 

2 20 

4) Matura międzynarodowa (International Baccalaureate) 

Ocena maturalna 

z danego przedmiotu 

uzyskana w części pisemnej 

Liczba punktów dla 

kandydatów zdających IB  

na poziomie 

standard level (SL) 

Liczba punktów dla 

kandydatów zdających IB  

na poziomie 

higherlevel (HL) 

               7 (Excellent) 100 150 

 6 (Very good) 85 135 

               5 (Good) 70 110 

  4 (Satisfactory) 50 90 

               3 (Mediocre) 30 60 

               2 (Poor) 10 30 

 

5. Dla obcokrajowców podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie jest złożenie  

w wyznaczonym terminie wszystkich niezbędnych dokumentów wskazanych w § 2 oraz 

przedstawienie ważnego zaświadczenia stwierdzającego równorzędność posiadanego 

świadectwa podlegającego nostryfikacji z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości, 

przy czym zaświadczenie to powinno być przedstawione w terminie nie dłuższym niż  

do końca pierwszego semestru studiów. Dalsze postępowanie rekrutacyjne odbywa się 

według zasad opisanych w ust. 4.   

6. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów, jeżeli zdał egzamin 

maturalny lub egzamin dojrzałości przynajmniej z jednego przedmiotu określonego  

w Tabeli 1. 

7. W przypadku, gdy przy egzaminie maturalnym nie został określony jego poziom, kandydat 

otrzymuje punkty jak przy poziomie podstawowym. 



8. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości zarówno 

na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym pod uwagę brany jest poziom, z którego  

po przeliczeniu kandydat uzyska większą liczbę punktów rekrutacyjnych. 

9. Zasady i tryb przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia 

centralnego reguluje Uchwała Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej 

Górze nr 18/2016 z dnia 30 maja 2016 r. 

10. Wysokość progu rekrutacyjnego określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna,  

na podstawie liczby otrzymanych zgłoszeń i planowanej liczby miejsc.  

11. Szczegółowe zasady i sposób organizacji rekrutacji opracowuje Wydziałowa Komisja 

Rekrutacyjna.  

12. Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej posiada kompetencje w zakresie 

modyfikowania postępowania rekrutacyjnego w stosunku do osób niepełnosprawnych 

stosownie do zachowanych przez te osoby sprawności psychofizycznych, nie naruszając 

obowiązujących zasad rekrutacji przy czym:  

1) zastosowane modyfikacje winny być odnotowane w dokumentacji rekrutacyjnej,  

2) Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej, dokonuje modyfikacji, uwzględniając 

sugestie przekazane przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz 

aktualne możliwości uczelni.  

13. Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa Wydziałowa Komisja 

Rekrutacyjna.  

14. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzje podejmuje 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.  

15. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora rozpatruje indywidualne 

odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, złożone w terminie do 14 dni  

od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia. Podstawą odwołania może być jedynie 

wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w niniejszej 

uchwale. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna. 

 

 

 



§ 5 

 

Realizację uchwały powierza się Dziekanowi Wydziału Przyrodniczo-Technicznego. 

 

§ 6 

 

Uchwała wejdzie w życie w dniu nadania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

uprawnienia do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia. 

 

 

 


