
 

 

 
 

 
 
 

 
WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA 
 

        25-435  Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15 
                    tel./fax (0-41)  331-12- 44 
                       http://www.ws.edu.pl 
                      e-mail: ws@ws.edu.pl 

 
Uchwała nr 7/2007 

Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej 

w Kielcach 

z dnia 29 maja 2007 r. 
 

w sprawie rekrutacji na studia licencjackie 
w roku akademickim  2008/2009 

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

(Dz. U. 05. Nr 164 poz. 1365) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
Uczelnia przyjmuje kandydatów na I rok studiów I stopnia (licencjackich) stacjonarnych 

i niestacjonarnych w ramach limitów ustalonych przez rektora. 
 

§ 2 
1. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifika-

cyjnym. 
2. Egzamin ustny i pisemny przewidziany na określonych kierunkach (specjalnościach) jest 

sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu programu nauczania liceum ogólnokształcącego 
obowiązującego w klasach o profilu ogólnym. 

3. Kierunki i specjalności, na które odbędzie się rekrutacja oraz kryteria kwalifikacyjne, limity przy-
jęć, zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 3 

1. Rekrutację na studia przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez rektora. 
2. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 

• przyjmowanie od kandydatów dokumentów wymienionych w  § 5; 
• zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu egzaminów oraz sprawdzianów predyspo-

zycji i umiejętności praktycznych;  
• ogłaszanie wyników postępowania kwalifikacyjnego, podejmowanie decyzji o przyjęciu na 

studia i sporządzanie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego; 
• zawiadomienie kandydatów o decyzji w sprawie przyjęcia na studia; 
• przyjmowanie i opiniowanie odwołań. 

 
§ 4 

1. Rektor powołuje, na wniosek dziekanów, komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia spraw-
dzianów praktycznych oraz egzaminatorów oceniających prace pisemne. 

2. Dziekan wyznacza zespół do opracowania tematów egzaminacyjnych. 
3. Przygotowanie tematów egzaminacyjnych powinno odbywać się w warunkach zapewniających 

zachowanie tajemnicy ich treści. 
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§ 5 
Kandydaci na studia składają następujące dokumenty: 
1) ankieta osobowa na obowiązującym w uczelni druku, 
2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis wydany przez szkołę średnią, 
3) świadectwo ukończenia szkoły średniej, 
4) świadectwo lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, a na 

kierunek wychowanie fizyczne, kierunek turystyka i rekreacja oraz fizjoterapia – świadectwo le-
karskie wydane przez poradnię sportowo-lekarską lub ośrodek medycyny pracy; 

5) 4 fotografie; 
6) kserokopię stron: 1-3 starego dowodu osobistego lub 1-2 nowego dowodu osobistego; 
7) kserokopię dowodu wniesionej opłaty kosztów  postępowania rekrutacyjnego i wpisowego, 
8) własnoręcznie podpisaną umowę o świadczenie usług edukacyjnych. 

 
§ 6 

1. Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne składają dokumenty w terminach: 
• na wszystkie specjalności kierunku filologia – do 19 września 2008 r., 
• na wszystkie specjalności kierunku pedagogika – do 25 sierpnia 2008 r., 
• na kierunek praca socjalna – do 25 sierpnia 2008 r., 
• na kierunek fizjoterapia – do 25 sierpnia 2008 r., 
• na kierunek wychowanie fizyczne – do 22 sierpnia 2008 r., 
• na kierunek turystyka i rekreacja – do 25 sierpnia 2008 r. 

2. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc zostanie ogłoszona dodatkowa rekrutacja, której za-
kończenie nastąpi nie później niż  23 września 2008 r. (wszystkie kierunki i specjalności  
w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym). 

3. Egzaminy wstępne oraz sprawdziany praktyczne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędą 
się w terminach: 
• na wszystkie specjalności kierunku filologia – 25 września 2008 r., 
• na kierunek wychowanie fizyczne – 29-30 sierpnia 2008 r. dla kandydatów na studia stacjo-

narne i niestacjonarne,  
• na pozostałe kierunki i specjalności – 28 sierpnia 2008 roku. 

 
§ 7 

Kandydatowi przysługuje odwołanie do rektora w ciągu 14. dni od daty otrzymania decyzji 
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia. Decyzja rektora jest ostateczna. 

 
§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, po spełnieniu warunku, o którym mowa 
w art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 05. Nr 164 
poz. 1365). 

 

Otrzymują: 
1) Dziekani 
2) Dyrektor Administracyjny 
3) Kwestor 
4) Kierownicy katedr 
5) Kierownicy dziekanatów 
6) Kadry 
7) a/a 
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ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY Nr 7/2007 
Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej 
w Kielcach z dnia 29 maja 2007 r. 
w sprawie rekrutacji na studia 
w roku akademickim 2008/2009 

I. Kierunki i specjalności, kryteria kwalifikacyjne i limity przyjęć. 

Kierunki studiów 
i specjalności Kryteria kwalifikacyjne 

Czas  
trwania 
studiów 

Forma  
studiów 

Limit 
przyjęć 

na studia 
1 2 3 4 5 

1. FILOLOGIA 
  specjalności: 

- filologia angielska o profilu 
nauczycielskim dla absol-
wentów szkół średnich 

* rozmowa kwali-
fikacyjna z języ-
ka angielskiego 
dla kandydatów, 
którzy zdali egz. 
dojrzałości wg 
starych zasad 

wynik części pi-
semnej egzaminu 
maturalnego z ję-
zyka angielskiego 
dla kandydatów, 
którzy zdali egz. 
maturalny wg no-
wych zasad 

3-letnie  
licencjackie

stacjonarne 
niestacjonarne 

50 
50 

- filologia angielska dla ab-
solwentów studiów wyż-
szych z uprawnieniami na-
uczycielskimi 

jw.  3-letnie  
licencjackie niestacjonarne 50 

2. PEDAGOGIKA 
 specjalności: 
- edukacja wczesnoszkolna 

i przedszkolna z logopedią 
szkolną  

** sprawdzian poprawności wymowy 
na podstawie wskazanych tekstów 

3-letnie  
licencjackie niestacjonarne 100 

jw. 

- zintegrowana edukacja 
wczesnoszkolna i przed-
szkolna z nauczaniem języka 
angielskiego 

kandydaci, którzy 
zdali egz. dojrzało-
ści wg starych zasad 
zobowiązani są do 
okazania dokumen-
tów potwierdzają-
cych znajomość ję-
zyka angielskiego 
co najmniej na po-
ziomie B2 

wynik części ust-
nej egzaminu ma-
turalnego z języka 
angielskiego dla 
kandydatów, któ-
rzy zdali egz. ma-
turalny wg nowych 
zasad 

3-letnie  
licencjackie

stacjonarne 
niestacjonarne 

50 
100 

- edukacja wczesnoszkolna 
i przedszkolna z rewalidacją jw. 3-letnie  

licencjackie niestacjonarne 50 

- pedagogika resocjalizacyjna 
i sądowa 

przyjęcia bez egzaminu do wyczerpania 
limitu (decyduje kolejność składania 
kompletu dokumentów) 

3-letnie  
licencjackie

stacjonarne 
niestacjonarne 

100 
300 

- pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z arteterapią 

jw. 3-letnie  
licencjackie

stacjonarne 
niestacjonarne 

50 
75 

- pedagogika rodziny  
z socjoterapią 

jw. 3-letnie  
licencjackie

stacjonarne 
niestacjonarne 

50 
75 

- pedagogika z turystyką jw. 3-letnie 
licencjackie niestacjonarne 75 
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3. PRACA SOCJALNA 
(rekrutacja ogłoszona zo-
stanie po uzyskaniu zgody 
Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego) 

przyjęcia bez egzaminu do wyczerpania 
limitu (decyduje kolejność składania 
kompletu dokumentów) 

3-letnie  
licencjackie

stacjonarne 
niestacjonarne 

50 
150 

Dla kandydatów 
zdających egzamin 
dojrzałości wg sta-
rych zasad 

Dla kandydatów 
zdających egzamin 
maturalny wg no-
wych zasad 

4. FIZJOTERAPIA Konkurs świadectw obejmujący przed-
mioty: 
- język polski 
- fizyka lub biologia (wybiera się ocenę 
wyższą) 
W przypadku gdy na świadectwie brak 
oceny z fizyki i biologii w konkursie 
uwzględnia się ocenę z historii 

3-letnie  
licencjackie

stacjonarne 
niestacjonarne 

100 
150 

5. WYCHOWANIE  
FIZYCZNE 

* sprawdzian sprawności fizycznej 
obejmujący: gimnastykę, piłkę siat-
kową, piłkę koszykową, piłkę ręczną 

3-letnie  
licencjackie

stacjonarne 
niestacjonarne 

60 
300 

6. TURYSTYKA  
I REKREACJA 

przyjęcia bez egzaminu do wyczerpania 
limitu (decyduje kolejność składania 
kompletu dokumentów) 

3-letnie  
licencjackie

stacjonarne 
niestacjonarne 

60 
150 

 
*  przy jednakowych ocenach lub jednakowych punktach na pograniczu limitu, o przyjęciu decyduje kolej-

ność składania kompletu wymaganych dokumentów jako dodatkowe kryterium. 
 
** w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli sprawdzian przekroczy limit, o przyjęciu decydo-

wać będzie kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów jako dodatkowe kryterium. 

II. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego: 

1. Egzamin ustny (rozmowę kwalifikacyjną) oraz sprawdzian predyspozycji i umiejętności praktycz-

nych przeprowadza co najmniej trzech egzaminatorów, w tym specjalista danego przedmiotu lub 

danego zakresu sprawdzianu. Pracę pisemną sprawdza dwóch egzaminatorów. 

2. Na egzaminie ustnym (rozmowie kwalifikacyjnej) stosuje się oceny w skali: 5,0;  4,5;  4,0; 3,5;  

3,0;  2,0., które przelicza się na punkty w sposób następujący: 
 

ocena punktacja 

5,0 50 
4,5 45 
4,0 40 
3,5 35 
3,0 30 
2,0 0 

3. Predyspozycje i umiejętności praktyczne na kierunku wychowanie fizyczne ocenia się w skali 

0-15 punktów za każdą konkurencję. Sprawdzian traktuje się jako zaliczony, jeżeli kandydat 

uzyska co najmniej 20 punktów łącznie za wszystkie konkurencje. 
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4. Wszystkie inne sprawdziany, poza wymienionym w punktach 2 i 3, podlegają zaliczeniu bez 

oceny (punktacji). 

5. Kandydaci na kierunek filologia ze specjalnością filologia angielska o profilu nauczycielskim 

dla absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości według starych zasad 

przyjmowani będą na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci, którzy zdali 

egzamin maturalny według nowych zasad z języka angielskiego przyjmowani będą na podsta-

wie wyników egzaminu maturalnego części pisemnej. W przypadku przekroczenia limitu miejsc 

wynik egzaminu maturalnego przelicza się według wzoru: 

W= R x 0,5 

W= P x 0,3 

 P - wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym wyrażony w punktach procentowych 
R - wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym wyrażony w punktach procentowych 

 Przyjmując wynik korzystniejszy dla kandydata. 

 Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności uzyskanych punktów. 
Kolejność przyjmowania kandydatów na studia określa lista rankingowa. 

6. Na kierunek filologia ze specjalnością filologia angielska o profilu nauczycielskim dla ab-

solwentów szkół średnich oraz filologia angielska dla absolwentów studiów wyższych 

z uprawnieniami nauczycielskimi mogą być przyjęci kandydaci, zdający egzamin wg starych 

zasad  z pominięciem kryteriów wymienionych w rozdziale I, którzy: 

1) legitymują się zaświadczeniem o zdanym egzaminie na kierunek filologia angielska w innej 

uczelni; 

2) posiadają certyfikat z języka angielskiego określający co najmniej poziom B2 według Europej-

skiego Systemu Opisu Językowego Rady Europy;  

7. Kandydaci na kierunek pedagogika ze specjalnością zintegrowana edukacja wczesnoszkolna 

i przedszkolna z nauczaniem  języka angielskiego, którzy zdali egzamin dojrzałości według 

starych zasad zobowiązani są do okazania w procesie rekrutacji dokumentów potwierdzających 

znajomość języka angielskiego, co najmniej na  poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opi-

su Językowego Rady Europy. 

8. W konkursie świadectw na kierunek fizjoterapia: 
 

1) kandydatom, którzy zdali egzamin dojrzałości („stara matura”) uwzględnia się korzystniej-

szą dla nich ocenę z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości. Oceny przelicza się na 

punkty wg następującej tabeli: 
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Skala ocen 3 - 5 Wskaźnik Skala ocen 2 – 6 
 - 100 Celujący 

Bardzo dobry 100 90 Bardzo dobry 
Dobry 70 70 Dobry 

Dostateczny 50 50 Dostateczny 
- - 30 Dopuszczający 

 

Ostateczny wynik stanowi suma punktów z przedmiotów objętych konkursem świadectw dojrzałości. 

2) kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia się wynik egza-

minu maturalnego na poziomie podstawowym lub  rozszerzonym, biorąc pod uwagę wynik 

z egzaminu pisemnego: 
 

Wynik egzaminu maturalnego z obowiązującego na egzaminie przedmiotu przelicza się wg wzoru: 

W=1xP 

W=1,2xR 

P – wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym wyrażony w punktach procentowych, 

R – wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym wyrażony w punktach procentowych, 

W – wynik jest sumą punktów przy założeniu, że 1%=1pkt.  

Przyjmując korzystniejszy wynik dla kandydata. 

9. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się przyjęcie na kierunek wychowanie fizyczne kan-

dydatów z pominięciem sprawdzianu sprawności fizycznej, którzy: 
 

1) zdali egzamin na kierunek wychowanie fizyczne w innej uczelni, 

2) są czynnymi zawodnikami klubu bądź sekcji sportowej co najmniej na poziomie rozgrywek 

okręgowych bądź wojewódzkich; 

3) posiadają aktualną klasę sportową. 

10. Z egzaminu i sprawdzianów sporządza się protokół. 

11. Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone wyłącznie osoby, które złożyły 

komplet wymaganych dokumentów. 

12. Spośród kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny według nowych zasad, na studia przyjmo-

wani będą wyłącznie ci, którzy uzyskali minimum 30 % pkt z każdego przedmiotu. 

13. Przed przystąpieniem do egzaminu ustnego lub do sprawdzianu, kandydat winien okazać dowód 

tożsamości. 
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