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UCHWAŁA NR  14 /2005 
SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE 

z dnia 30 maja 2005 roku 
 
w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2006/2007. 

 
 
na podstawie: art 35 pkt 6 Ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyŜszych szkołach 
zawodowych (Dz. U. Nr 96, póz. 590) Senat uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Uchwała Senatu określa zasady i tryb przyjmowania na studia: 
1) dzienne: licencjackie, inŜynierskie 
2) zaoczne: licencjackie, inŜynierskie 

we wszystkich jednostkach Kolegium Karkonoskiego. 
 

§ 2 

1. Warunki formalne 
Kandydaci na studia składają w wyznaczonym terminie, w sekretariacie Instytutu: 
a) podanie o przyjęcie na studia, na formularzu Kolegium Karkonoskiego 
b) świadectwo dojrzałości  w oryginale lub jego odpis, wydany przez szkołę albo 
    Okręgową Komisję Egzaminacyjną i świadectwo ukończenia szkoły; 
c) oryginał potwierdzenia opłaty osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia na 
    konto Kolegium Karkonoskiego: 
    BZWBK S.A. I/O Jelenia Góra 90 1090 1926 00000005 1400 5976, 
d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym  
    kierunku,  
e) kserokopię stron 1, 2, 3, 6, 7 starego dowodu osobistego lub str. 1 i 2, dwukrotnie 
    powiększone, nowego dowodu osobistego, 
f) kandydaci  na studia w Instytucie Edukacji Medycznej-kierunek fizjoterapia  dołączają 
    oświadczenie o umiejętności pływania, 
f) kandydaci  na studia pomostowe w Instytucie Edukacji Medycznej-kierunek 
   pielęgniarstwo dołączają dyplom pielęgniarski, 
g) kandydaci na studia w Instytucie Pedagogiki-kierunek wychowanie fizyczne dołączają 
    kartę badań lekarskich, 
h) kandydaci na studia w Instytucie Pedagogiki-kierunek pedagogika opiekuńcza  
   i resocjalizacyjna dołączają  zaświadczenie o działalności w kołach zainteresowań, 
Samorządzie Uczniowskim lub wolontariacie. 
 
2. Rezygnacja kandydata z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym nie upowaŜnia go do 
    roszczeń zwrotu  wniesionej opłaty. 
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§ 3 

1 Warunki ogólne  przyjęcia na studia w jednostkach Kolegium  Karkonoskiego. 
1.1 Instytutowe Komisje Rekrutacyjne przeprowadzają rekrutację oraz podejmują decyzje 

o przyjęciu na studia. 

1.2 Dla kandydatów na studia z nową maturą podstawą przyjęcia na studia jest wskaźnik 
rekrutacyjny, który jest sumą liczby procent punktów uzyskanych na świadectwie 
dojrzałości w części pisemnej na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym 
oraz wszystkich  ocen przeliczonych na procenty ze świadectwa ukończenia szkoły z 
wybranych przedmiotów, w zaleŜności od kierunku studiów. 

1.3 Wyjątek stanowi Instytut Języków Zachodnich. 
1.4 Dla kandydatów ze stara maturą wskaźnik rekrutacyjny jest wynikiem przeliczenia 

wszystkich ocen na procenty ze świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły  
z wybranych przedmiotów, w zaleŜności od kierunku studiów, przedstawiony 
 w tabeli nr 1 

 
tabela nr 1 

Przeliczenie ocen na punkty 
dla starej matury 

 
ocena procenty 

celujący             (6) 
„zwolniony” 

100 

bardzo dobry     (5) 85 
dobry              (4) 70 
dostateczny     (3) 50 
dopuszczający (2) 30 

 
 
1.5   Dla kandydatów na studia –  absolwentów z maturą międzynarodową wskaźnik rekrutacyjny 
uzyskuje się z  przeliczenia punktów uzyskanych z wybranych przedmiotów na procenty, 
 w sposób przedstawiony w tabeli nr 2 
 
tabela nr 2 

matura międzynarodowa 

         punkty       procenty 

45 –44 100 
43 – 39 85 
38 - 34 70 
33 – 29 50 
28 - 24 30 

 
        § 4 
Warunki szczegółowe postępowania rekrutacyjnego w Instytutach: 
1.  Instytut Edukacji Medycznej 
– kierunek Fizjoterapia 
– kierunek Pielęgniarstwo* 
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1.1 Wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego jest sumą wszystkich liczb 
procentowych i ocen przeliczonych na procenty ze świadectwa dojrzałości i świadectwa 
ukończenia szkoły z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka oraz język polski i język 
obcy nowoŜytny (uwzględniając lepszy wynik w przypadku dwóch języków obcych); 

1.2 Oceny przelicza się na procenty według  tabeli nr 1; 
1.3 Kandydaci na studia pomostowe dla pielęgniarek  będą przyjmowani na podstawie 

wskaźnika rekrutacyjnego stanowiącego wynik przeliczenia ocen przeliczonych na 
procenty ze świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły z przedmiotów 
biologia, chemia, fizyka oraz język polski i język obcy nowoŜytny (uwzględniając 
lepszy wynik w przypadku dwóch języków obcych) oraz oceny z egzaminu 
dyplomowego; 

 
2. Instytut Pedagogiki , 
kierunek – Pedagogika, specjalność Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna 
 
2.1  Wskaźnik rekrutacyjny jest sumą wszystkich liczb procentowych i ocen przeliczonych na 
procenty ze świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły z przedmiotów: język polski 
i język obcy nowoŜytny (uwzględniając lepszy wynik w przypadku dwóch języków obcych) 
i innych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym wg przelicznika  z tabeli nr 1 oraz 
punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej złoŜonej z: 
 a) autoprezentacji    maksymalna liczba punktów - 5 pkt. 
 b) rozwiązania problemu pedagogicznego maksymalna liczba punktów -10 pkt 
 c) relacji z pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej  

maksymalna liczba punktów -10 pkt 
 d) udokumentowanej  działalności w kołach zainteresowań,  
               w Samorządzie szkolnym i wolontariacie maksymalna liczba punktów -10 pkt 
 
3. Instytut Pedagogiki ,  
kierunek – Wychowanie fizyczne* 
 
3.1  Wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego jest sumą: 

a)  wszystkich liczb procentowych  z części pisemnej świadectwa dojrzałości i  świadectwa 
ukończenia szkoły;  z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka oraz język polski, historia  
i język obcy nowoŜytny (uwzględniając lepszy wynik w przypadku dwóch języków 
obcych); oceny przelicza się na procenty według  tabeli nr 1 

b)  sumy punktów z testu sprawności fizycznej, obliczonej  wg tabeli nr 3 
 

tabela nr 3 
L.p. Typ sprawności Maksymalna 

liczba punktów 
1. rzut piłką lekarską, bieg wahadłowy, skok w dal 10  
2. pływanie 10  
3. zespołowe gry sportowe 10  

 
c) sumy dodatkowych punktów za potwierdzone znaczące osiągnięcia sportowe:  
maksymalna liczba punktów - 3 pkt 
d) sumy dodatkowych punktów za posiadanie I lub II klasy sportowej:  
maksymalna liczba punktów  – 3 pkt 
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4. Instytut Języków Słowiańskich,  
kierunek – Filologia polska 
 
4.1  Wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów z nową maturą  jest sumą  
liczby procent punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości w części pisemnej na poziomie 
podstawowym i na poziomie rozszerzonym  i świadectwa ukończenia szkoły z przedmiotów 
język polski, język obcy nowoŜytny (uwzględniając lepszy wynik w przypadku dwóch 
języków obcych) oraz przedmiotów język łaciński i kultura antyczna, historia, historia sztuki, 
historia muzyki, i wiedza o Polsce i świecie współczesnym. 
 
4.2  Oceny przelicza się na procenty według  tabeli nr 1. 
 
4.3  Kandydaci na studia ze starą maturą przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej wg 
następujących kryteriów w tabeli nr 4: 
 
tabela nr 4 

L.p. kryterium maksymalna 
liczba punktów 

1. autoprezentacja 30  
2. sprawdzenie wiedzy historyczno literackiej 50 
3. rozmowa o zainteresowaniach literackich  

i wydarzeniach kulturalnych 
20 

 
4.4  Finaliści i laureaci olimpiad stopnia centralnego z literatury i języka polskiego przyjmowani 
będą na studia bez postępowania kwalifikacyjnego. 
 
5. Instytut Techniki :    
-kierunek- Elektronika i telekomunikacja  
-kierunek - Edukacja techniczno – informatyczna* 
 
5.1  Wskaźnik rekrutacyjny  jest sumą dwóch następujących liczb: 

a) sumy wszystkich liczb procentowych uzyskanych na świadectwie dojrzałości w części 
pisemnej na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym i ocen przeliczonych na 
procenty ze świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły z matematyki, 
fizyki z astronomią i informatyki; 

b) połowy sumy wszystkich liczb procentowych i ocen przeliczonych na procenty ze 
świadectwa dojrzałości i świadectwa  ukończenia szkoły z języka polskiego i języka 
obcego nowoŜytnego (uwzględniając lepszy wynik w przypadku dwóch języków 
obcych); 

5.2 Sposób przeliczania ocen na liczby procentowe podaje tabela nr 1. 
5.3 Wskaźnik rekrutacyjny, zostaje powiększony o liczbę 15%w przypadku, gdy kandydat 
ukończył szkołę lub odpowiednio klasę o profilu matematycznym, fizycznym, 
informatycznym; elektronicznym lub elektrotechnicznym dla kierunku „Elektronika i 
telekomunikacja” oraz mechanicznym lub elektromechanicznym dla kierunku „Edukacja 
techniczno – informatyczna*” . 
5.4 Wskaźnik rekrutacyjny zostaje powiększony o liczbę 10% jeśli kandydat otrzymał 
świadectwo z czerwonym paskiem. 
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6. Instytut Języków Zachodnich  
kierunek Filologia, specjalności - filologia angielska, filologia germańska 
 
6.1  W Instytucie Języków Zachodnich   wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na studia  
z nową maturą jest sumą liczby procent punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości w 
części pisemnej na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym oraz liczby punktów 
uzyskanych za rozmowę kwalifikacyjną. 
6.2  Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana według skali: 

a)  maksymalnie 10 pkt za autoprezentację w języku specjalności 
b)  maksymalnie 5 pkt za rozmowę o zainteresowaniach literackich kandydata 
c)  maksymalnie 5 pkt za rozmowę o znanych kandydatowi wydarzeniach kulturalnych 

6.3 Kandydaci ze starą maturą są zobowiązani do złoŜenia egzaminu wstępnego 
    składającego się z trzech części: 

a) pisemnej- test sprawdzający umiejętność słuchania, test sprawdzający 
umiejętność czytania ze zrozumieniem, test leksykalno-gramatyczny, 

b) ustnej - z języka angielskiego lub niemieckiego 
c) rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w języku polskim.  

 
6.4 Maksymalna ilość procent punktów, jaką moŜe otrzymać kandydat z nową maturą  
i kandydat ze starą maturą wynosi 220. 
6.5 Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne 
 Kandydaci: 

1) posiadający świadectwo Certificate in Advanced English (CAE) Cambridge 
University na oceną A,B lub C lub Certificate of Proficiency in English (CPE) 
Cambridge University naocenę A, B lub C zwolnieni są z postępowania 
kwalifikacyjnego, z wyjątkiem rozmowy kwalifikacyjnej; 

2) posiadający świadectwo die Zentrale Oberstufenprőfung, das Kleine Deutsche 
Sprachdiplom lub das Groβe Deutsche Sprachdiplom Instytutu Geothego 
zwolnieni są z postępowania kwalifikacyjnego, z wyjątkiem rozmowy 
kwalifikacyjnej; 

3) posiadający  maturę międzynarodową „Bacalaureat" są zwolnieni są z postępowania 
kwalifikacyjnego, z wyjątkiem rozmowy kwalifikacyjnej; 

4) kandydaci na studia zaoczne zwolnieni są z postępowania kwalifikacyjnego, z 
wyjątkiem rozmowy kwalifikacyjnej; 

 
 
7. Kierunek – Rolnictwo* 

   specjalność rolnictwo ekologiczne i agroturystyka 
 

7.1 Wskaźnik rekrutacyjny jest sumą dwóch następujących liczb: 
a) sumy wszystkich liczb procentowych i ocen przeliczonych na procenty ze świadectwa 

dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły z matematyki, biologii, chemii; 
b) połowy sumy wszystkich liczb procentowych i ocen przeliczonych na procenty  

ze świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły z języka obcego 
nowoŜytnego (uwzględniając lepszy wynik w przypadku dwóch języków obcych); 

7.2 Sposób przeliczania ocen na liczby procentowe podaje tabela nr 1. 
 
 
 
 

§5 
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1. Wskaźnik rekrutacyjny uzyskany przez kandydata musi osiągnąć wartość progową, określoną dla 
kaŜdego kierunku przez Instytutową Komisję Rekrutacyjną, na podstawie liczby otrzymanych 
zgłoszeń i przyjętego limitu przyjęć. 
2. Szczegółowe zasady i sposób organizacji rekrutacji opracowują Instytutowe Komisje 
Rekrutacyjne. 
3. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnych posiadają kompetencje w zakresie 
modyfikowania postępowania rekrutacyjnego w stosunku do osób niepełnosprawnych 
stosownie do zachowanych przez te osoby sprawności psychofizycznych, nie naruszając przy 
tym obowiązujących zasad rekrutacji.  

a) zastosowanie modyfikacje winny być odnotowane w dokumentacji rekrutacyjnej; 
b) Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnych, dokonują modyfikacji, o której mowa  

w pkt 3, uwzględniając sugestie przekazane im przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób 
Niepełnosprawnych oraz aktualne moŜliwości uczelni. 

 
 

§ 6 

Postanowienia końcowe 
1. Studia zaoczne są odpłatne. Wysokość opłaty za pierwszy semestr studiów zostanie 
ogłoszona w późniejszym terminie. 
2. Warunkiem uruchomienia kierunku lub kierunku i specjalności jest zakwalifikowanie 
minimalnej liczby kandydatów, ustalonej przez Senat. 
3. Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa Instytutowa Komisja 
Rekrutacyjna zgodnie z kompetencjami ustalonymi przez Senat. 
4. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzje podejmują 
Instytutowe Komisje Rekrutacyjne. 
5. Rektor rozpatruje indywidualne odwołania od decyzji Instytutowych Komisji 
Rekrutacyjnych, złoŜone w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji 
o nieprzyjęciu na studia. Odwołania mogą dotyczyć wyłącznie zastrzeŜeń kandydata do trybu 
postępowania kwalifikacyjnego. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

§ 7 

Realizację uchwały powierza się Rektorowi Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY SENATU 
 
 

prof. zw. dr hab. inŜ.  Tomasz Winnicki 
 
 

 


