
 

Uchwała Nr 25/2021 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie  

z  dnia 30 czerwca 2021 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 44/2020 Senatu PWSZ w Tarnowie                                         

z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Postępowania 

Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie  

na rok akademicki 2021/2022  

 

 Działając na podstawie art. 79 ust. 5aa ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 737), w zw. z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) uchwala 

się, co następuje:  

 

§ 1. 

 

Załącznik do Uchwały Nr 44/2020 „Regulaminu Postępowania Rekrutacyjnego                          

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie na rok akademicki 2021/2022” 

otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.  

 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni 

 

Rektor PWSZ w Tarnowie 
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Załącznik do Uchwały Nr 25/2021 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Tarnowie 
 

Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego na rok akademicki 2021/2022 
 

§ 1 
 

1. Regulamin określa zasady postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2021/2022 dla kandydatów 

na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia 

i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uczelni. 

2. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, a jego wyniki są jawne. 

3. Cudzoziemcy będą przyjmowani na studia na zasadach określonych w art. 323 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) 

4. Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

jest przyjęcie co najmniej 18. kandydatów. Warunkiem uruchomienia określonej specjalności 

w obrębie danego kierunku studiów jest skompletowanie co najmniej jednej grupy ćwiczeniowej 

studentów deklarujących wybór tej specjalności. 

5. Rektor może, w zależności od potrzeb, zmienić zasadę wyszczególnioną w ust. 4  i postanowić inaczej.  

 

§ 2 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

 
1. W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie mogą 

wziąć udział kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości tzw. „nowej matury”, „starej 

matury”, „matury międzynarodowej (International Baccalaurete)”, „matury zagranicznej” przy czym 

liczba miejsc na dany kierunek jest ustalana proporcjonalnie dla każdego z nich. 

2. Przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie następuje na 

podstawie wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych kwalifikacją na dany kierunek 

studiów i/lub na podstawie egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej, a także potwierdzonych 

efektów uczenia się.  

3. Tworzenie list rankingowych opiera się na zasadzie uwzględniającej wszystkie kryteria kwalifikacyjne 

na dany kierunek studiów. 

4. Jeżeli przedmiot stanowiący kryterium kwalifikacyjne był zdawany w systemie „nowej matury” na 

poziomie: podstawowym – liczba punktów rankingowych równa się liczbie punktów procentowych, 

przy poziomie rozszerzonym stosuje się mnożnik 2,0 natomiast przy poziomie dwujęzycznym 

mnożnik 3,0.  

5. Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości w systemie „starej matury” otrzymują liczbę punktów 

odpowiednio: 

 

Ocena 

Skala 6-stopniowa 

(oceny pozytywne) 

Pkt 

Skala 4-stopniowa 

(oceny pozytywne) 

pkt 

6,0 100 - 

5,0 80 100 

4,0 60 80 

3,0 40 60 

2,0 20 - 
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6. Kandydaci posiadający „maturę międzynarodową” otrzymują odpowiednio: 

 

excellent         – 100 pkt 

very good  – 85 pkt 

good   – 70 pkt 

satisfactory – 50 pkt 

mediocre  – 30 pkt 

poor  – 20 pkt 

very poor – 10 pkt 

 

7. Kandydat posiadający świadectwo dojrzałości „matury zagranicznej” nie musi uzyskiwać dodatkowej 

decyzji o jego uznaniu, jednakże świadectwo powinno dawać prawo podjęcia studiów 

w kraju jego wydania. Z mocy prawa uznawane są następujące świadectwa: 

a) wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach (art. 93 ust. 1 pkt 

1 ustawy o systemie oświaty), 

b) dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez szkoły europejskie zgodnie z Konwencją 

o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r., 

c) świadectwa objęte umowami międzynarodowymi. 

8. Pozostałe świadectwa matury zagranicznej muszą zostać uznane za dokument potwierdzający 

uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w drodze decyzji administracyjnej wydanej 

przez właściwego kuratora oświaty w trybie przepisów Rozporządzenia 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. z 2015 r., poz. 447). Uzyskane wyniki Komisja Rekrutacyjna przeliczy na 

skalę punktową. 

9. Kandydaci – laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego są przyjmowani 

zgodnie z Uchwałą Nr 76/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 

14 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów 

olimpiad stopnia centralnego począwszy od roku akademickiego 2019/2020. 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

 
10. Przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia następuje na podstawie oceny z dyplomu 

ukończenia studiów wyższych i/lub na podstawie egzaminu wstępnego, a także potwierdzonych 

efektów uczenia się. 

11. Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów wyższych jest przeliczana na odpowiednią liczbę 

punktów zgodnie ze skalą ocen, która obowiązywała w uczelni wydającej dyplom: 

 

Ocena 

Skala 7-

stopniowa 

pkt 

Skala 6-

stopniowa 

pkt 

Skala 5-

stopniowa 

pkt 

6,0 100 100 - 

5,0 85 82 100 

4,5 70 64 77 

4,0 55 46 55 

3,5 40 28 32 

3,0 25 10 10 

2,0 10 - - 

 
12. Dodatkowym kryterium może być średnia ze studiów wyższych. 
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 § 3 
 

1. Do postępowania rekrutacyjnego na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 na wszystkie 

kierunki, poziomy i formy studiów prowadzone w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w 

Tarnowie są dopuszczeni kandydaci, którzy w terminie do dnia 16 lipca 2021 r. dokonają zapisu w 

Systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów, a następnie drogą elektroniczną zadeklarują wybór 

kierunku.  

2. System Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów na semestr zimowy zostanie uruchomiony od dnia 1 

czerwca 2021 r., a stacjonarny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny od dnia 21 czerwca 2021 r. 

3. Niezbędnym warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego na semestr zimowy 

jest dokonanie przez niego do dnia 16 lipca 2021 r. wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto 

Uczelni. Wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji określa Zarządzenie Rektora. W tytule 

dowodu wpłaty należy dopisać kod rekrutacyjny nadawany kandydatowi przez System Elektronicznej 

Rekrutacji Kandydatów. Opłata ta nie podlega zwrotowi. 

4. Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna, dla kierunków na których stanowi kryterium kwalifikacji, 

zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 19 lipca 2021 r. do dnia 23 lipca 2021 r. Dokładna data i 

godzina, a także miejsce egzaminu wstępnego zostaną podane do wiadomości nie później niż 30 dni 

przed egzaminem. 

5. Do postępowania rekrutacyjnego na semestr letni roku akademickiego 2021/2022 na kierunek 

Technologia chemiczna, trzysemestralne studia drugiego stopnia, są dopuszczeni kandydaci, którzy 

w terminie do dnia 13 lutego 2022 r. dokonają zapisu w Systemie Elektronicznej Rekrutacji 

Kandydatów. 

6. System Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów na semestr letni zostanie uruchomiony od dnia 1 lutego 

2022 r. 

7. Niezbędnym warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego na semestr letni jest 

dokonanie przez niego do dnia 13 lutego 2022 r. wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto 

Uczelni. Wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji określa Zarządzenie Rektora. W tytule 

dowodu wpłaty należy dopisać kod rekrutacyjny nadawany kandydatowi przez System Elektronicznej 

Rekrutacji Kandydatów. Opłata ta nie podlega zwrotowi. 

8. Warunki kwalifikacji kandydatów na poszczególne kierunki oraz formy studiów (studia stacjonarne 

i niestacjonarne) pierwszego oraz drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich zawiera 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

9. Zasady ustalania wyników będących podstawą rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na 

podstawie potwierdzonych efektów uczenia się określa odrębna uchwała Senatu. 

 

 

§ 4 
 

1. O zakwalifikowaniu kandydata do wpisu na listę studentów decyduje lokata na liście rankingowej, 

z zastrzeżeniem § 2 ust.1, w granicach ustalonej liczby miejsc na dany kierunek. 

2. Przy postępowaniu rekrutacyjnym na semestr zimowy decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje Komisja 

Rekrutacyjna  w terminie do dnia 23 lipca 2021 r., a w postępowaniu rekrutacyjnym na semestr letni 

do dnia 15 lutego 2022 r.   

3. Listy kandydatów zakwalifikowanych przez Komisję Rekrutacyjną są umieszczane na tablicach 

ogłoszeń w PWSZ oraz na stronie internetowej Uczelni. Zakwalifikowani kandydaci podczas 

postępowania rekrutacyjnego na semestr zimowy mają obowiązek dokonania wpisu na listę studentów 

w terminie od dnia 26 lipca 2021 r. do dnia 6 sierpnia 2021 r. osobiście lub przez osobę upoważnioną 

przez kandydata. Natomiast zakwalifikowani kandydaci podczas postępowania rekrutacyjnego na 

semestr letni mają obowiązek dokonania wpisu na listę studentów w terminie od dnia 16 lutego 2022 r 

do dnia 18 lutego 2022 r. osobiście lub przez osobę upoważnioną przez kandydata.  Wzór 

upoważnienia stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu. Istnieje możliwość zapisu drogą 

elektroniczną, jednak brak uzupełnienia w wyznaczonym czasie oryginałów wszystkich wymaganych 

dokumentów oznacza rezygnację z miejsca przyznanego na studiach.  
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4. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów po dokonaniu potwierdzenia podjęcia 

studiów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję podpisuje 

przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej. 

5. Podczas wpisu na listę studentów kandydat składa następujące dokumenty:  

1) świadectwo dojrzałości w oryginale, odpisie lub kopii potwierdzonej notarialnie, w przypadku 

studiów drugiego stopnia kandydat składa dyplom ukończenia studiów wyższych (w oryginale, 

odpisie lub kopii potwierdzonej notarialnie), 

2) 3 barwne i jednakowe fotografie o wymiarach 35×45 mm, zgodne z wymaganiami 

stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem 

i nazwiskiem,  

3) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak 

przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku (w przypadku kierunków studiów, na 

których jest wymagane), 

4) dodatkowo na kierunku pielęgniarstwo oraz fizjoterapia oryginał lub uwierzytelnioną kopię 

książki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnym wynikiem badań na 

nosicielstwo. Wynik badania należy dostarczyć po zapisaniu się na listę studentów, nie później 

niż do dnia 19 listopada 2021 r. 

5) w przypadku kandydatów na kierunek pielęgniarstwo dokument potwierdzający wykonanie 

szczepienia przeciw WZW typu B - 3 dawki w cyklu 0-1-6 miesięcy. 

6. Przy zapisie na studia kandydat składa następujące oświadczenia:  

1) oświadczenie o przyjęciu do wiadomości zasad odpłatności za usługi edukacyjne na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych, uregulowanych stosownym Zarządzeniem Rektora PWSZ 

w Tarnowie, 

2) w przypadku kandydatów na kierunek wychowanie fizyczne oświadczenie o konieczności 

ponoszenia kosztów organizacji programowych obozów (żeglarskich, wędrownych, 

narciarskich) w wysokości ustalonej przez Rektora PWSZ w Tarnowie, 

3) w przypadku kandydatów na kierunek fizjoterapia zobowiązanie do udokumentowania  

w trakcie I roku studiów wykonania szczepienia przeciw WZW typ B - 3 dawki w cyklu  

0 - 1 - 6 miesięcy. 

 

§ 5 
 

1. Podczas postępowania rekrutacyjnego na semestr zimowy, na kierunkach, na których nadal pozostaną 

wolne miejsca, zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja od dnia 9 sierpnia 2021 r. do dnia 17 

września 2021 r., a postępowanie kwalifikacyjne do dnia 24 września 2021 r. 

2. Egzamin wstępny, dla kierunków na których stanowi kryterium kwalifikacji, na których nadal 

pozostaną wolne miejsca, zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 20 września 2021 r. do dnia  

24 września 2021 r. Dokładna data i godzina a także miejsce egzaminu wstępnego zostaną podane do 

wiadomości nie później niż 30 dni przed egzaminem. 

3. Rekrutacja dodatkowa na semestr zimowy odbywać się będzie na tych samych zasadach, co rekrutacja 

w pierwszym terminie. 

4. Kandydat zakwalifikowany do wpisu na listę studentów w dodatkowej rekrutacji na semestr zimowy, 

powinien dokonać wpisu w nieprzekraczalnym terminie od dnia 27 września 2021 r. do dnia 30 

września 2021 r., z zachowaniem zasad określonych w § 4 ust. 4 i 5 niniejszego Regulaminu, osobiście 

lub przez osobę upoważnioną przez kandydata. Wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 2 

niniejszego Regulaminu. Istnieje możliwość zapisu drogą elektroniczną, jednak brak uzupełnienia w 

wyznaczonym czasie oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów oznacza rezygnację z miejsca 

przyznanego na studiach.  

 

§ 6 
 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana przez Rektora Komisja przyjmując kandydatów 

na poszczególne kierunki studiów do wysokości ustalonych limitów. 

2. Szczegółowe zakresy działania Komisji Rekrutacyjnej oraz pracowników niebędących członkami 

Komisji, biorących udział w procesie rekrutacji, określa Rektor w odrębnym zarządzeniu. 
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§ 7 
 

1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty 

doręczenia decyzji. 

2. Podstawą do odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji 

zawartych w niniejszym Regulaminie. 

3. W sprawach odwołań dotyczących wyników postępowania rekrutacyjnego decyzję podejmuje Rektor. 

4. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

 

§ 8 
 

Sprawy dotyczące rekrutacji nieobjęte postanowieniami niniejszego Regulaminu rozstrzyga Komisja 

Rekrutacyjna. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Postępowania Rekrutacyjnego na rok akademicki 2021/2022 
 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
 
 

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO – EKONOMICZNY 
 
 

 

 

Kierunek 
Przedmioty objęte kwalifikacją 

Uwagi 
Nowa matura, stara matura, matura międzynarodowa 

Administracja 

studia stacjonarne 

Specjalności: 

- Administracja publiczna  

- Administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim  

- Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego 

część pisemna 

•  jeden dowolny przedmiot wskazany przez kandydata 
§ 2 ust. 4, 5, 6, 7 

Administracja 

studia niestacjonarne 

Specjalności: 

- Administracja publiczna 

- Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego 

część pisemna 

•  jeden dowolny przedmiot wskazany przez kandydata 
§ 2 ust. 4, 5, 6, 7 

Ekonomia 

studia stacjonarne i studia niestacjonarne 

Specjalności: 

- Ekonomika turystyki i hotelarstwa 

- Finanse przedsiębiorstw 

część pisemna 

•  jeden dowolny przedmiot wskazany przez kandydata 
§ 2 ust. 4, 5, 6, 7 

Praca socjalna 

studia stacjonarne i studia niestacjonarne 

część pisemna 

•   jeden dowolny przedmiot wskazany przez kandydata  
§ 2 ust. 4, 5, 6, 7 
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WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 
 

Kierunek 
Przedmioty objęte kwalifikacją 

Uwagi 
Nowa matura Stara matura, matura międzynarodowa 

 

Filologia 
 

W zakresie: 
 

- filologii angielskiej,  
studia stacjonarne i studia niestacjonarne 

- filologii germańskiej,  
studia stacjonarne i studia niestacjonarne 

- filologii romańskiej,  
studia stacjonarne i studia niestacjonarne 

część pisemna 

•   język obcy nowożytny 

część pisemna lub ustna 

•   język obcy nowożytny   

§ 2 ust. 4, 5, 6, 7 

 

Filologia polska 

studia stacjonarne 

Specjalności: 

- komunikowanie medialne - słowo, tekst i obraz 

- menedżer i animator kultury 

- nauczycielska 

- twórcze pisarstwo 

część pisemna 

•  język polski  

część pisemna 

•  język polski  
§ 2 ust.  4, 5, 6, 7 
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WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 
 

Kierunek 
Przedmioty objęte kwalifikacją 

Uwagi 
Nowa matura Stara matura, matura międzynarodowa 

Chemia 

studia stacjonarne 

Specjalności: 

- Chemia medyczna 

- Chemia stosowana 

- Chemia żywności 

- Ratownictwo chemiczne 

- Kontrola jakości w chemii 

 studia niestacjonarne 

Specjalność: 

- Chemia stosowana 

część pisemna 

• dwa dowolnie wskazane przez kandydata 

przedmioty, przy czym punkty z matematyki, chemii, 

fizyki, fizyki i astronomii, biologii są mnożone 

dodatkowo przez 2  

część pisemna albo ustna 

• do wyboru jeden przedmiot spośród:  

matematyka, chemia, fizyka, fizyka z 

astronomią, biologia 

§ 2 ust. 4, 5, 6, 7 

Chemia stosowana* 

studia stacjonarne 

 

część pisemna 

• dwa dowolnie wskazane przez kandydata 

przedmioty, przy czym punkty z matematyki, chemii, 

fizyki, fizyki i astronomii, biologii są mnożone 

dodatkowo przez 2 

część pisemna albo ustna 

• do wyboru jeden przedmiot spośród:  

matematyka, chemia, fizyka, fizyka z 

astronomią, biologia 

§ 2 ust. 4, 5, 6, 7 

Matematyka 

studia stacjonarne 

Specjalności: 

- Matematyka finansowa i aktuarialna 

- Matematyka stosowana 

- Matematyka z informatyką w finansach 

część pisemna 

• matematyka 

• do wyboru jeden przedmiot: informatyka, fizyka, 

fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia  

część pisemna albo ustna 
• do wyboru: jeden przedmiot spośród: 

matematyka, informatyka, fizyka, fizyka 

z astronomią, chemia, biologia, 

geografia 

§ 2 ust. 4, 5, 6, 7 

Ochrona środowiska 

studia stacjonarne 

Specjalności: 

- Odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami  

i ochrona powietrza 

- Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody 

część pisemna 

• dwa dowolnie wskazane przez kandydata 

przedmioty  przy czym punkty z matematyki, chemii, 

fizyki, fizyki i astronomii, biologii są mnożone 

dodatkowo przez 2  

część pisemna albo ustna 

•  do wyboru: jeden przedmiot spośród: 

matematyka, chemia, fizyka, fizyka z 

astronomią, biologia  

§ 2 ust. 4, 5, 6, 7 

 

* studia inżynierskie uruchomione pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki 
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WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA 
 

Kierunek 
Przedmioty objęte kwalifikacją 

Uwagi 
Nowa matura Stara matura, matura międzynarodowa 

Kosmetologia* 

studia stacjonarne 
 

część pisemna albo ustna:  

• dwa dowolnie wskazane przez  

kandydata przedmioty spośród: język 

polski, język obcy, biologia, fizyka, 

fizyka z astronomią, chemia, matematyka 

część pisemna albo ustna:  

• dwa dowolnie wskazane przez 

kandydata przedmioty spośród: język 

polski, język obcy, biologia, fizyka, 

fizyka z astronomią, chemia, matematyka 

 

 

§ 2 ust. 4, 5, 6, 7 

Pielęgniarstwo 

studia stacjonarne 
 

część pisemna albo ustna 

•  język polski  

•  do wyboru jeden przedmiot: biologia, 

fizyka, fizyka i astronomia, chemia  

część pisemna albo ustna 

•  język polski 

•  do wyboru jeden przedmiot spośród: 

biologia, fizyka, fizyka z astronomią, 

chemia 

§ 2 ust. 4, 5, 6, 7 

Położnictwo* 

studia stacjonarne 

część pisemna albo ustna 

•  język polski  

•  do wyboru jeden przedmiot: biologia, 

fizyka, fizyka i astronomia, chemia 

część pisemna albo ustna 

•  język polski 

•  do wyboru jeden przedmiot spośród: 

biologia, fizyka, fizyka z astronomią, 

chemia 

§ 2 ust. 4, 5, 6, 7 

Pielęgniarstwo 

studia niestacjonarne 

(studia pomostowe) 
 

lista rankingowa sporządzana jest na podstawie ocen z egzaminu maturalnego oraz 

stażu pracy.  

 

część pisemna albo ustna (gdy egzamin odbywał się w części pisemnej i ustnej 

obowiązuje część pisemna) 

•  język polski  

•  do wyboru jeden przedmiot: biologia, fizyka, fizyka i astronomia (nowa matura), 

fizyka z astronomią (stara matura), chemia 

 

• staż pracy punktowany jest według zasady – jeden rok pracy = 0,5 punktu 

§ 2 ust. 4, 5, 6, 7 

 

obowiązują: 

• dyplom ukończenia liceum medycznego, 

studium medycznego lub innej 

równorzędnej szkoły pielęgniarskiej – 

dający uprawnienia do podjęcia studiów 

wyższych 

• świadectwo pracy lub zaświadczenie 

wydane przez zakład pracy dokumentujące 

co najmniej roczny staż pracy w zawodzie 

pielęgniarki 

• prawo wykonywania zawodu 

pielęgniarki/pielęgniarza 
 

Wychowanie fizyczne 

studia stacjonarne 
Specjalności: 

- Instruktor sportu  

- Gimnastyka korekcyjna 

- Edukacja dla bezpieczeństwa 

część pisemna 

•  język polski  

•  jeden dowolny przedmiot wybrany 

przez kandydata 

część pisemna 
•  język polski  

§ 2 ust.  4, 5, 6, 7 

* Pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki  
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WYDZIAŁ POLITECHNICZNY 
 

Kierunek 
Przedmioty objęte kwalifikacją 

Uwagi 
Nowa matura Stara matura, matura międzynarodowa 

 

Automatyka i robotyka 

studia stacjonarne 
 

część pisemna 

•  język obcy  

•  do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, fizyka i 

astronomia, chemia, informatyka  

 

część pisemna 

•  język obcy lub w przypadku jego braku język polski  

•  do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, 

fizyka z astronomią, chemia, informatyka  

 

§ 2 ust. 4, 5, 6, 7 

 

Elektronika 
i telekomunikacja 

studia stacjonarne 
 

część pisemna 

•  język obcy  

•  do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, fizyka i 

astronomia, chemia, informatyka  

część pisemna 

•  język obcy lub w przypadku jego braku język polski  

•  do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, 

fizyka z astronomią, chemia, informatyka  

 

§ 2 ust. 4, 5, 6, 7 

 

Elektrotechnika 

studia stacjonarne 
 

 

część pisemna 

•  język obcy  

•  do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, fizyka i 

astronomia, chemia, informatyka  

część pisemna 

•  język obcy lub w przypadku jego braku język polski  

•  do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, 

fizyka z astronomią, chemia, informatyka  

§ 2 ust. 4, 5, 6, 7 

 

Informatyka 

studia stacjonarne 
 

Specjalność: 

- Informatyka stosowana 

 

część pisemna 

•  język obcy  

•  do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, fizyka i 

astronomia, informatyka, przy czym punkty z matematyki, 

fizyki, fizyki i astronomii, informatyki są dodatkowo 

mnożone przez 2. 

część pisemna 

•  język obcy lub w przypadku jego braku język polski  

•  do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, 

fizyka z astronomią, informatyka, przy czym punkty z 

matematyki, fizyki, fizyki z astronomią, informatyki 

są dodatkowo mnożone przez 2. 

§ 2 ust. 4, 5, 6, 7 

 

Inżynieria materiałowa 

studia stacjonarne 
 

Specjalności: 

- Technologie materiałów 

- Inżynieria materiałów budowlanych  

  z elementami wzornictwa przemysłowego 

 

część pisemna 

•  język obcy  

•  do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, fizyka i 

astronomia, chemia, informatyka  

część pisemna 

•  język obcy lub w przypadku jego braku język polski  

•  do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, 

fizyka z astronomią, chemia, informatyka  

§ 2 ust. 4, 5, 6, 7 
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WYDZIAŁ POLITECHNICZNY 
 

 

 

 

WYDZIAŁ SZTUKI 
 

Kierunek 
Przedmioty objęte kwalifikacją 

Uwagi 
Nowa matura Stara matura, matura międzynarodowa 

 

Grafika 

studia stacjonarne 
 

Specjalność: 

- Grafika projektowa 

część pisemna 

•  język polski  

•  jeden dowolny przedmiot wybrany przez 

kandydata 

część pisemna 
•  język polski  

§ 2 ust. 4, 5, 6, 7 

 

Wzornictwo 

studia stacjonarne 
 

Specjalność: 

- Projektowanie form przemysłowych  

- Projektowanie komunikacji wizualnej 

część pisemna 

•  język polski  

•  jeden dowolny przedmiot wybrany przez 

kandydata 

część pisemna 
•  język polski  

§ 2 ust. 4, 5, 6, 7 

 

  

Kierunek 
Przedmioty objęte kwalifikacją 

Uwagi 
Nowa matura Stara matura, matura międzynarodowa 

Mechatronika 

studia stacjonarne 

 

część pisemna 

•  język obcy  

•  do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, fizyka i 

astronomia, chemia, informatyka  

część pisemna 

•  język obcy lub w przypadku jego braku język polski  

•  do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, 

fizyka z astronomią, chemia, informatyka  

§ 2 ust. 4, 5, 6, 7 
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STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

 

 

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO – EKONOMICZNY 
 

Kierunek Zasady kwalifikacji Uwagi 

 

Administracja 

studia stacjonarne i studia niestacjonarne 
 

Specjalność: 

- Administracja publiczna 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów wyższych. 

Dodatkowe kryterium kwalifikacyjne: średnia ze studiów 

wyższych 

Ocena przeliczana zgodnie z § 2 ust. 11 

 

Ekonomia 

studia stacjonarne i studia niestacjonarne 
 

Specjalność: 

- Ekonomia menedżerska  

Ocena z dyplomu ukończenia studiów wyższych.  

Dodatkowe kryterium kwalifikacyjne: średnia ze studiów 

wyższych. 

Warunkiem wstępnym jest ukończenie studiów I stopnia na 

kierunku Ekonomia lub kierunkach pokrewnych.  

Ocena przeliczana zgodnie z § 2 ust. 11 

 

Praca socjalna 

studia stacjonarne i studia niestacjonarne 
 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów wyższych.  

Dodatkowe kryterium kwalifikacyjne: średnia ze studiów 

wyższych 

Ocena przeliczana zgodnie z § 2 ust. 11 
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WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 
 

Kierunek Zasady kwalifikacji Uwagi 

 

Filologia polska 

studia stacjonarne i studia niestacjonarne 
 

Specjalności: 
 

- komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations 

- menedżer i animator kultury 

- nauczycielska 

- twórcze pisarstwo 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów wyższych Ocena przeliczana zgodnie z § 2 ust. 11 

 

Pedagogika 

studia stacjonarne i studia niestacjonarne 
 

 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów wyższych nauczycielskich. 

Dodatkowe kryterium kwalifikacyjne: średnia ze studiów 

wyższych 

Ocena przeliczana zgodnie z § 2 ust. 11 
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WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA 
 

Kierunek Zasady kwalifikacji Uwagi 

 

Pielęgniarstwo 

studia stacjonarne i studia niestacjonarne 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. 

Dodatkowe kryterium kwalifikacyjne: średnia ze studiów pierwszego stopnia. 

Ocena przeliczana zgodnie 

z § 2 ust. 11  

 

Wychowanie fizyczne 

studia stacjonarne i studia niestacjonarne 
 

 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów wyższych 

Dodatkowe kryterium kwalifikacyjne: średnia ze studiów wyższych. 

Uwaga ! Uprawnionymi do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek 

wychowanie fizyczne są wszyscy absolwenci studiów wyższych, kierunku wychowanie fizyczne 

lub sport, którzy zrealizowali ww. studia w oparciu o standardy przygotowujące do wykonywania 

zawodu nauczyciela oraz absolwenci innych kierunków mieszczących się w obszarze nauk o 

zdrowiu oraz o kulturze fizycznej (turystyka, rekreacja itp.). Wszelkie różnice w efektach 

uczenia się i ewentualne braki wynikające ze studiowania na pokrewnym, ale nie tożsamym 

kierunku muszą być uzupełnione do końca drugiego semestru studiów. Komisja rekrutacyjna 

zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do dalszej procedury kwalifikacyjnej kandydata, który 

podczas studiów pierwszego stopnia na kierunku innym niż wychowanie fizyczne uzyskał mniej niż 

70% efektów uczenia się obowiązujących absolwenta kierunku wychowanie fizyczne studia 

pierwszego stopnia profil praktyczny. 

Ocena przeliczana zgodnie 

z § 2 ust. 11 

 

 

 

WYDZIAŁ POLITECHNICZNY 
 

Kierunek Zasady kwalifikacji Uwagi 

 

Technologia chemiczna 

studia stacjonarne 
 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów wyższych. 

Dodatkowe kryterium kwalifikacyjne: średnia ze studiów wyższych. 

Ocena przeliczana zgodnie 

z § 2 ust. 11 
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STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE 
 

 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 
 

Kierunek 
Przedmioty objęte kwalifikacją 

Uwagi 
Nowa matura Stara matura, matura międzynarodowa 

 

Pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna  

studia stacjonarne* 

studia niestacjonarne** 

część  pisemna  

•  język polski 

•  język obcy nowożytny 

•  do wyboru jeden przedmiot spośród:  

historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, biologia 

•  rozmowa kwalifikacyjna (dokładna data i godzina, a także 

miejsce rozmowy kwalifikacyjnej zostaną podane do 

wiadomości nie później niż 30 dni przed rozmową 

kwalifikacyjną). 

część pisemna albo ustna 

•  do wyboru jeden przedmiot spośród:  

język obcy nowożytny, historia, wiedza o 

społeczeństwie, filozofia, biologia 

•  rozmowa kwalifikacyjna (dokładna data i 

godzina, a także miejsce rozmowy 

kwalifikacyjnej zostaną podane do wiadomości 

nie później niż 30 dni przed rozmową 

kwalifikacyjną). 

§ 2 ust. 4, 5, 6, 7 

 

* Pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki 

** Pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz uchwalenia przez Senat PWSZ w Tarnowie programu studiów niestacjonarnych 

 

 

 

WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA 
 

Kierunek 
Przedmioty objęte kwalifikacją 

Uwagi 
Nowa matura Stara matura, matura międzynarodowa 

 

Fizjoterapia 

studia stacjonarne 
 

część pisemna 

•  język polski 

•  do wyboru jeden przedmiot spośród:  

biologia, fizyka, fizyka i astronomia, chemia 

część pisemna 

•  język polski  

•  do wyboru jeden przedmiot spośród:  

biologia, fizyka, fizyka z astronomią, chemia 

§ 2 ust. 4, 5, 6, 7 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Postępowania Rekrutacyjnego na rok akademicki 2021/2022 
 

 

Upoważnienie 
 

 

Ja, niżej podpisany/a  

Imię...........................................  Nazwisko................................ 

PESEL.................................... 

Zamieszkały/a......................................................... 

 

upoważniam: 

 

Pana/Panią 

Imię........................................  Nazwisko................................. 

PESEL..................................... 

legitymującego/cą się (wpisać nazwę dokumentu tożsamości) .................................................  

seria ................ nr ................. wydanym przez ................................................................... 

 

do dokonania w moim imieniu wpisu na listę studentów I roku studiów  

na kierunek ……………………….......................... 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. 

 

 

 

 

 

........................................      ....................................... 
       miejscowość, data                              podpis kandydata 


