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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 31/2021 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

 

 

Warunki  i tryb przyjęć na studia oraz zakres egzaminu wstępnego na studia  
w roku akademickim 2022/2023 

 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu 
 

§ 1 
1. Kandydaci na kierunki: administracja, architektura, automatyka i robotyka, 

bezpieczeństwo państwa, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, filologia, 

pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pielęgniarstwo, turystyka 

i rekreacja, wychowanie fizyczne, zarządzanie i inżynieria produkcji  podlegają rekrutacji 
na kierunek. 
Kandydaci kierunku filologia dodatkowo w trakcie rekrutacji wybierają poziom językowy i 
język studiów.  
Kandydaci kierunku pedagogika dodatkowo w trakcie rekrutacji wybierają moduł 
specjalnościowy. 
Kandydaci na kierunek architektura przystępują do egzaminu wstępnego sprawdzającego 
szczególne predyspozycje do  podejmowania studiów  na tym kierunku. 

2. Wynik postępowania kwalifikacyjnego wyrażany jest w punktach. 
3. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. 
4. O przyjęciu kandydata na dany kierunek studiów decyduje liczba punktów przez niego 

uzyskanych. Sposób wyliczenia wyniku kwalifikacji na podstawie egzaminu maturalnego 
lub egzaminu dojrzałości określa § 12. 

5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 
6. W przypadku zakwalifikowania się na dany kierunek liczby osób niestanowiących dolnego 

limitu przyjęć, studia na kierunku nie zostaną uruchomione. 
7. Senat Uczelni w terminie do dnia 31 maja 2022 r. określi w formie uchwały i poda do 

publicznej wiadomości aktualny wykaz kierunków, na które przeprowadza się 
postępowanie rekrutacyjne. Limity przyjęć na studia w ramach poszczególnych form 
studiów określi odrębne zarządzenie Rektora. 

8. Postępowanie rekrutacyjne składa się z internetowej rejestracji kandydata, egzaminu 
wstępnego (wybrane kierunki), postępowania kwalifikacyjnego, poinformowania przez 
komisję rekrutacyjną drogą elektroniczną o wpisie na listę studentów stanowiącą o 
przyjęciu na studia lub dostarczenia decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia na 
studia, złożenia wymaganych dokumentów i ankiety osobowej deklarującej podjęcie 
studiów. 

9. Termin rozpoczęcia rekrutacji: 
 w I-szym naborze wyznacza się na dzień 10 maja 2022 roku, 
w II-gim naborze wyznacza się na dzień 2 sierpnia 2022 roku. 

10. Termin zakończenia rekrutacji: 
w I-szym naborze wyznacza się najdalej do dnia 30 lipca 2022 roku, 
w II-gim naborze wyznacza się najdalej do dnia 24 września 2022 roku. 

11. W przypadku niewypełnienia limitów miejsc na poszczególne kierunki studiów, zostaje 
przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca, której termin zakończenia wyznacza się na 
dzień 8 października 2022 roku. 
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12. Uczelnia przyjmuje kandydatów na I rok studiów podyplomowych w ramach określonych 
limitów miejsc oraz prowadzonych kierunków i powołanych modułów specjalnościowych 
studiów. 

13. Liczba studentów na danym kierunku, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie 
najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może 
być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku. 

 
§ 2 

Ilekroć w niniejszej Uchwale mowa jest o: 
1. Komisji rekrutacyjnej należy przez to rozumieć zespół powołany przez Rektora w sprawie 

organizacji rekrutacji w PWSZ w Raciborzu. 
2. Komisji egzaminacyjnej należy przez to rozumieć zespół powołany przez Rektora w 

sprawie przeprowadzenia egzaminu wstępnego na danym kierunku studiów w PWSZ w 
Raciborzu. 

3. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej, należy przez to rozumieć osobę, wchodzącą w 
skład komisji rekrutacyjnej powołanej przez Rektora. 

4. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej, należy przez to rozumieć osobę, wchodzącą w 
skład komisji egzaminacyjnej powołanej przez Rektora. 

5. Kandydacie, należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia. 
6.  Limicie miejsc, należy przez to rozumieć minimalną i maksymalną liczbę osób, 

przyjmowanych na pierwszy rok studiów danego kierunku w ramach określonej formy 
studiów. 

7.  Egzaminie maturalnym (tzw. matura OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna), należy 
przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dn. 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 
przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych i egzaminu maturalnego (Dz.U.2016 poz. 
2223 z późn. zm.). 

8. Egzaminie dojrzałości (tzw. matura w skali 2-5, 1-6), należy przez to rozumieć egzamin, o 
którym mowa w § 140 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 
szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199 poz. 2046 z 2004 r.). 

9. Świadectwie maturalnym uzyskanym w trybie tzw. matury OKE, należy przez to rozumieć 
dokument wydany osobie, która zdała egzamin, o którym mowa w punkcie 7. 

10. Świadectwie dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. matury w skali 2-5, 1-6, należy przez to 
rozumieć dokument wydany osobie, która zdała egzamin, o którym mowa w punkcie 8. 

11. Efektach uczenia się, należy przez to rozumieć zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów, 
zweryfikowanych na podstawie Regulaminu Potwierdzania Efektów Uczenia się PWSZ w 
Raciborzu. 

 
§ 3 

Kandydaci przyjęci na I rok studiów składają następujące dokumenty: 
1) Świadectwo maturalne/dojrzałości (świadectwo maturalne lub zagraniczne 

świadectwo dojrzałości/zagraniczne świadectwo maturalne) w kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Jeśli dane świadectwo jest objęte umową o 
uznaniu równoważności wykształcenia i zawiera stwierdzenie, iż dana osoba ma 
prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego 
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świadectwa, albo też do świadectwa jest dołączone zaświadczenie wystawione przez 
polski konsulat, szkołę lub władze oświatowe właściwego kraju potwierdzające 
uprawnienia ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia 
świadectwa uznaje się je automatycznie, zgodnie z ustaleniami tekstu umowy 
międzypaństwowej. Jeśli dany rodzaj świadectwa nie jest objęty umową lub 
świadectwo pochodzi z kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o równoważności 
wykształcenia, wówczas stosuje się do niego rozporządzenie o nostryfikacji 
świadectw uzyskanych za granicą. Zgodnie z rozporządzeniem takie świadectwo 
należy przedstawić w kuratorium oświaty właściwym dla miejsca zamieszkania 
kandydata w Polsce, albo właściwym dla siedziby instytucji, w której osoba zamierza 
złożyć świadectwo uzyskane za granicą (jeśli osoba ta nie posiada miejsca 
zamieszkania w Polsce). Warunkiem nostryfikacji jest jego zalegalizowanie w polskiej 
placówce dyplomatycznej w kraju wydania, ewentualnie uznany za równorzędny 
polskiemu świadectwu maturalnemu/dojrzałości bez obowiązku przeprowadzania 
nostryfikacji dyplom IB (International Baccalaureate) zaliczenia matury, wydany przez 
organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, dyplomy 
EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie,  które są   
równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości (Ustawa o Systemie Oświaty Dz. U. z 
2017 r. poz. 2198; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 
r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo 
potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w 
zagranicznym systemie oświaty Dz. U. 2015, poz. 447); 

2) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia przez 
kandydata studiów na wybranym kierunku, wydane przez lekarza medycyny pracy 
uprawnionego do wystawiania stosownych zaświadczeń – zgodne z odrębnym 
komunikatem; 

3) formularz ankiety osobowej deklarującej podjęcie studiów, zawierający: zdjęcie 
kandydata, imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku 
jego braku – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę 
państwa, które go wydało, płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: 
wieś albo miasto, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, adres poczty 
elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, obywatelstwo, a w przypadku 
cudzoziemców również nazwę państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty 
Polaka; (druk do pobrania ze strony internetowej Uczelni – SIR po przyjęciu na studia) 
podpisany przez kandydata. Wzór formularza wraz z załącznikami określi Rektor 
Uczelni w drodze zarządzenia.  

4) orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób 
niepełnosprawnych i przewlekle chorych); 

5) w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia w oparciu o potwierdzone 
efekty uczenia się, osoba ta przedkłada stosowne potwierdzenie uzyskania tych 
efektów wystawione przez upoważnione organy Uczelni. 

 
§ 4 

Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określają odrębne przepisy. 
 

§ 5 
Osoby niepełnosprawne, osoby przewlekle chore oraz osoby ze specjalnymi potrzebami: 
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1) zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków kandydaci niepełnosprawni, 
przewlekle chorzy oraz ze specjalnymi potrzebami podlegają tej samej procedurze 
kwalifikacyjnej, co wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w 
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, określonej stosowną Uchwałą 
Senatu PWSZ w Raciborzu; 

2) szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów 
niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ze specjalnymi potrzebami  Rektor 
określi w drodze zarządzenia. 

 
§ 6 

Warunki przyjęć na studia osób niebędących obywatelami polskimi określa stosowne 
zarządzenie Rektora PWSZ w Raciborzu. 

 
§ 7 

Kandydaci na studia – obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, składają 
świadectwo dojrzałości/maturalne wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego oraz 
zaświadczenie z kuratorium oświaty o równoważności uzyskanego za granicą świadectwa z 
polskim świadectwem dojrzałości/maturalnym. Przepisy § 3 pkt 1 stosuje się odpowiednio.  
 

§ 8 
1. Kandydaci na studia podyplomowe przedkładają dyplom ukończenia studiów wyższych w 

oryginale lub w kopii posiadającej moc prawną zgodnie z zasadami określonymi w części 
ust. 1 pkt 1 do 6. Rekrutacja polega na wolnym zapisie wg kolejności zgłoszeń. 

2. Kandydaci nieposiadających przygotowania pedagogicznego na podyplomowe 
kwalifikacyjne studia pedagogiczne muszą wykazać się wykształceniem wyższym 
zgodnym lub zbliżonym z przedmiotami nauczania w szkole. 

 
§ 9 

1. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów 
wyższych obejmuje: 
1)  rejestrację kandydatów na studia przy użyciu Systemu Internetowej Rekrutacji 

(SIR). SIR jest uproszczoną metodą sposobu rejestracji i rekrutacji kandydata na 
studia. Rejestracja w SIR to wypełnienie w kwestionariuszu danych osobowych, 
wybór kierunku studiów oraz wprowadzenie wyników ze świadectwa 
maturalnego/dojrzałości i wyników z potwierdzania efektów uczenia się, w wypadku 
osób ubiegających się o przyjęcie na studia na podstawie uzyskanych efektów uczenia 
się; 

2) po otrzymaniu informacji o wpisie na listę studentów kandydat ma obowiązek 
doręczyć komplet dokumentów określonych w §3; 

3) kandydaci rejestrują się tylko i wyłącznie poprzez stronę 
http://sir.pwsz.raciborz.edu.pl z dowolnego komputera z dostępem do internetu. 
Cudzoziemcy, osoby z międzynarodową maturą oraz laureaci lub finaliści olimpiady 
przedmiotowej, po zarejestrowaniu się w SIR zgłaszają się do Biura Rekrutacji i 
składają stosowne dokumenty; 

4) terminy związane z rekrutacją publikuje Rektor PWSZ w Raciborzu, w formie 
harmonogramu osobnym komunikatem; 

5) pełna rejestracja następuje, gdy kandydat w całości wypełnił formularz (dane 
osobowe ankiety), wprowadzi do SIR fotografię spełniającą wymagania fotografii 
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dokumentu paszportowego, dokonał wyboru kierunku studiów, wprowadził 
wymagane oceny ze egzaminu maturalnego /świadectwa dojrzałości i wniósł opłatę 
rekrutacyjną; 

6) ocenę stanu zdrowia potwierdzoną aktualnym zaświadczeniem lekarskim pod kątem 
podjęcia studiów na wybranym przez kandydata kierunku;  

7) obliczenie średniej punktowej z ocen egzaminu maturalnego /świadectwa 
dojrzałości, obliczenie średniej punktowej z wprowadzonych ocen, przeliczenie ocen 
egzaminu maturalnego/świadectwa dojrzałości oraz matury międzynarodowej 
potwierdzonej dyplomem IB lub matury europejskiej potwierdzonej dyplomem EB, 
przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 4, niniejszym paragrafie oraz § 
12; 

8)  egzamin wstępny sprawdzający szczególne predyspozycje do studiowania na 
niektórych kierunkach. 

2. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która: 
1) dopełniła formalności w systemie internetowej rekrutacji; 
2) wniosła stosowną opłatę rekrutacyjną. 

3. Jeżeli kandydat zgłosił się na kierunek, na którym przewidziany jest egzamin wstępny 
sprawdzający szczególne  predyspozycje do podejmowania studiów na niektórych 
kierunkach  (architektura), to ma obowiązek zgłosić się na ten egzamin w wyznaczonym 
terminie. Aby zostać dopuszczonym do egzaminu należy mieć ze sobą dowód osobisty. 
Brak pełnej rejestracji w wyznaczonym terminie lub niezgłoszenie się na egzamin 
wstępny, oznacza niezakwalifikowanie kandydata w danym terminie egzaminu i 
konieczność zmiany przez kandydata terminu egzaminu. Brak zmiany terminu egzaminu 
przez kandydata traktowany jest jako rezygnacja z procesu rekrutacji. 

 
§ 10 

W przypadku ogłoszenia naboru na dany kierunek na podstawie potwierdzonych efektów 
uczenia się, tworzy się listę rankingową na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w 
wyniku potwierdzania w/w efektów. Zapisy § 9 i 11 stosuje się odpowiednio.  

 
§ 11 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna i stanowiąca jej 
integralną część Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzamin wstępny na 
kierunkach, których egzamin dotyczy, powołana przez Rektora PWSZ w Raciborzu. Do 
obowiązków Komisji Rekrutacyjnej należy: 
1) generowanie list kandydatów, którzy dokonali pełnej rejestracji oraz wnieśli opłatę 

rekrutacyjną; 
2) przeprowadzenie egzaminu wstępnego sprawdzającego szczególne predyspozycje do 

podejmowania studiów na  na niektórych kierunkach (architektura) - Komisja 
Egzaminacyjna; 

3) generowanie list kandydatów zakwalifikowanych; 
4) generowanie list kandydatów przyjętych na studia na podstawie przeprowadzonej 

kwalifikacji, powiadomienie indywidualnie kandydatów o wyniku postępowania 
kwalifikacyjnego; 

5) wydawanie informacji o przyjęciu na studia w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Raciborzu; 

6) wydawanie decyzji  nieprzyjęciu na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Raciborzu. 
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2. Osobą uprawnioną do wydawania informacji o przyjęciu na studia lub decyzji o 
nieprzyjęciu na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, jest 
przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej lub jego zastępca.  

3. Rektor PWSZ w Raciborzu rozpatruje indywidualne odwołania kandydatów od decyzji 
Komisji Rekrutacyjnej PWSZ w Raciborzu złożonych w terminie do 14 dni od daty 
doręczenia decyzji. 

4. Działalność Komisji Rekrutacyjnych  koordynuje Prorektor ds. studentów. 
5. Nadzór nad przebiegiem procesu rekrutacji w Uczelni sprawuje Rektor. 

 
§ 12 

1. Obliczanie wyniku kwalifikacji. Każdemu kandydatowi przyporządkowuje się wynik 

końcowy  

W zaokrąglony do setnego miejsca po przecinku i obliczony według wzoru: 

 

a) dla kierunków bez egzaminu wstępnego: 

� = Ls 

b) dla kierunków z egzaminem wstępnym: 

� = 0,5	 ⋅ 	Ls	 + 	0,5	 ⋅ Lp 

Ls – jest składową wyniku kwalifikacji i jest obliczana na podstawie wyników 

uzyskanych na egzaminie maturalnym 

Lp – jest składową wyniku kwalifikacji i równa się liczbie punktów uzyskanych z 

egzaminu sprawdzającego (w przedziale 30 - 100) 

Uwaga: podstawowym warunkiem jest zdanie egzaminu wstępnego. 

2. Obliczanie wartości  Ls: 

 

a) dla kandydatów posiadających standardowe matury OKE: 

 � =
(�����	...���)�(�����	...���)��⋅�

���
=	

	� ��	�
�
��� � ����⋅�

�
���

���
 

 

Ls – składowa wyniku kwalifikacji obliczana na podstawie wyników uzyskanych na 

egzaminie maturalnym 

p – wynik uzyskany z danego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym 

r – wynik uzyskany z danego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym lub w 

formie egzaminu dwujęzycznego 

n – liczba przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym 

m – liczba przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym lub w formie 

egzaminu dwujęzycznego 

w –wartości dodana dla przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym lub w 

formie egzaminu dwujęzycznego (wynosi 30) 

Uwaga: wyniki z egzaminów ustnych nowej matury OKE nie są brane pod uwagę 

b) dla kandydatów posiadających inne niż standardowe matury OKE Ls jest równe 

średniej arytmetycznej Wn - wyników egzaminów maturalnych przeliczonych na skalę 

30-100. 
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3. Obliczanie wyników egzaminów maturalnych innych niż standardowe matury OKE 

punktowane pozytywnie w skali 30 – 100. Przeliczenia dokonuje się poprzez: 

 

a) ustalenie rozpiętości skali pozytywnych wyników możliwych do osiągnięcia w danej 

obcej maturze (j); 

b) obliczenie Wn z zastosowaniem współczynnika skali  p, oraz użycie jego wartości do 

wyliczenia kolejnych pozytywnych ocen  skali 30-100, czyli w skali matury OKE: 

 

� = 70	/	" 
�# = 30 + � ⋅ % 

j – wielkość pozytywnej skali ocen w maturach zagranicznych i polskich maturach 

w skali 2-5, 1-6  

k – przyjmuje wartości od 1 do j, gdzie 1 to najniższy wynik pozytywny 

p – współczynnik skali 

Wn – wynik egzaminu maturalnego przeliczonego na skalę 30-70 

 

przykład dla polskiego egzaminu maturalnego/dojrzałości w skali: 1-6 

j = 5; p = 70 / 5 = 14 

wynik oryginalny Wynik Wn Obliczenie Wn = 30 + p ⋅ k 

2 44 30 + p ⋅ 1 ( najniższa pozytywna ocena ) 

3 58 30 + p ⋅ 2 ( kolejna pozytywna ocena ) 

4 72 30 + p ⋅ 3 ( kolejna pozytywna ocena ) 

5 86 30 + p ⋅ 4 ( kolejna pozytywna ocena ) 

6 100 30 + p ⋅ 5 ( najwyższa pozytywna ocena ) 

 

przykład dla matury USA w skali: F, D-, D, D+, C-, C, C+, B-, B, B+, A-, A, A+ 

j = 12; p = 70 / 12 = 5,83 

wynik oryginalny Wynik Wn Obliczenie Wn = 30 + p ⋅ k 

D- 36 30 + p ⋅ 1 ( najniższa pozytywna ocena ) 

D 42 30 + p ⋅ 2 ( kolejna pozytywna ocena ) 

D+ 48 30 + p ⋅ 3 ( kolejna pozytywna ocena ) 

C- 53 30 + p ⋅ 4 ( kolejna pozytywna ocena ) 

C 59 30 + p ⋅ 5 ( kolejna pozytywna ocena ) 

C+ 65 30 + p ⋅ 6 ( kolejna pozytywna ocena ) 

B- 71 30 + p ⋅ 7 ( kolejna pozytywna ocena ) 

B 77 30 + p ⋅ 8 ( kolejna pozytywna ocena ) 

B+ 83 30 + p ⋅ 9 ( kolejna pozytywna ocena ) 

A- 88 30 + p ⋅ 10 ( kolejna pozytywna ocena ) 

A 94 30 + p ⋅ 11 ( kolejna pozytywna ocena ) 

A+ 100 30 + p ⋅ 12 ( najwyższa pozytywna ocena ) 
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Przykład 1 (obliczenie W na podstawie wyników matury CKE i punktów z egzaminu 

wstępnego):  

Język polski podstawowy -40 punktów, Matematyka podstawowa -55 punktów, 

Język angielski rozszerzony -50 punktów, Matematyka rozszerzona -35 punktów, 

Egzamin wstępny – 45 punktów 

 

 � =
	(&'�(()	�	(('�)()	�)'⋅*

*�*
= 	60 

 

	�� = 45 

 

	� = 60 ⋅ 0,5 + 45 ⋅ 0,5 = 52,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


