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 wymagany przedmiot  przedmiot do wyboru    dwa przedmioty do wyboru   przyjmowani w pierwszej kolejności  

          znajomość j. angielskiego na poziomie B2 (wynik z matury rozszerzonej z j. angielskiego z wynikiem co najmniej 60%)

A  język angielski        F  język francuski    N  język niemiecki   Ru  język rosyjski       U  język ukraiński       R  poziom rozszerzony   SW  studia prowadzone w Stalowej Woli    

Przeliczanie punktów procentowych z matury pisemnej
Wyniki przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym przelicza się 
zgodnie z zasadami:
  poziom rozszerzony – w procesie rekrutacji wynik jest równy liczbie 

punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu;
  poziom podstawowy – wynik jest równy liczbie punktów procentowych 

uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez 0,45.

Zgodnie z przedstawionymi zasadami maksymalny przeliczony wynik:
  za przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym – 100 pkt.
  za przedmiot zdawany na poziomie podstawowym – 45 pkt.

Wynik procentowy egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego 
zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu 

na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez 
współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem,  
że maksymalny wynik końcowy nie może przekroczyć 100%.

Laureat lub finalista zwolniony z postępowania kwalifikacyjnego, otrzymuje 
maksymalną liczbę punktów.

Kandydatów z maturą międzynarodową oraz inną niż wydaną przez OKE 
zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na stronie kandydat.kul.pl.

Obliczanie wyników końcowych. W przypadku niektórych kierunków 
poszczególne przedmioty liczone w konkursie świadectw mają 
niejednakową wagę. Informacja o tym, jaką wagę mają poszczególne 
przedmioty, znajduje się w opisie poszczególnych kierunków w serwisie 
kandydat.kul.pl.

przedmioty zdawane 
na maturze

kierunki studiów
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