Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18 /19 Senatu KSW z dnia 26.09.2019 r.

Szczegółowe unormowania dotyczące rekrutacji na I rok studiów
w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku
Studia stacjonarne pierwszego stopnia, kierunek Dietetyka
I. Adresat nr 1:

kandydat posiadający świadectwo dojrzałości
uzyskane w systemie starej matury

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:


Ranking punktów (ocen) uzyskanych na egzaminie dojrzałości z podanych niżej przedmiotów na kierunku:
Dietetyka → j. nowożytny, chemia, biologia, fizyka i astronomia (albo fizyka)

Szczegółowe zasady kwalifikacji:
1. Podstawę kwalifikacji stanowi suma najwyższych ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości
przeliczona na punkty zgodnie z tabelą:

ocena
dopuszczająca
dostateczna
dobra
bardzo dobra
celująca

SKALA 1 - 6
punkty za ocenę
20
40
60
80
100

ocena
dostateczna
dobra
bardzo dobra

SKALA 2 - 5
punkty za ocenę
40
70
100

2. W przypadku, gdy kandydat nie wybrał na egzaminie dojrzałości wskazanego przedmiotu,
w postępowaniu kwalifikacyjnym zostanie uwzględniona ocena z klasyfikacji końcoworocznej.
3. W przypadku uzyskania ocen z więcej niż jednego języka nowożytnego, do klasyfikacji bierze się pod
uwagę ocenę wyższą.
4. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje o pozycji kandydata na liście
rankingowej.
5. Na studia przyjęci są kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania
określonego przez Rektora KSW we Włocławku dla danego rodzaju studiów limitu miejsc.
II. Adresat nr 2:
kandydat posiadający świadectwo dojrzałości
uzyskane w systemie matury 2002
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:


Ranking punktów (ocen) uzyskanych na egzaminie dojrzałości z podanych niżej przedmiotów na kierunku:
Dietetyka → j. nowożytny, chemia, biologia, fizyka i astronomia (albo fizyka)
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Szczegółowe zasady kwalifikacji:
1. Podstawę kwalifikacji stanowi suma najwyższych ocen uzyskanych na świadectwie maturalnym
przeliczona na punkty zgodnie z tabelą:
SKALA 1 - 6
ocena
punkty za ocenę
dopuszczająca
20
dostateczna
40
dobra
60
bardzo dobra
80
celująca
100

ocena
dostateczna
dobra
bardzo dobra

SKALA 2 - 5
punkty za ocenę
40
70
100

2. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym przedmiotów wymaganych
w rankingu,

w

postępowaniu

kwalifikacyjnym

zostanie

uwzględniona

ocena

z

klasyfikacji

końcoworocznej.
3. W przypadku uzyskania ocen z więcej niż jednego języka nowożytnego, do klasyfikacji bierze się pod
uwagę ocenę wyższą.
4. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje o pozycji kandydata na liście
rankingowej.
5. Na studia przyjęci są kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania
określonego przez Rektora KSW we Włocławku dla danego rodzaju studiów limitu miejsc.
III. Adresat nr 3:

kandydat posiadający świadectwo dojrzałości
uzyskane w systemie nowej matury

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:


Ranking (%) punktów uzyskanych z części pisemnej egzaminu maturalnego z niżej podanych przedmiotów
na kierunku:

Dietetyka → j. nowożytny, chemia, biologia, fizyka i astronomia (albo fizyka)

Szczegółowe zasady kwalifikacji:
1. Wynik egzaminu z danego przedmiotu przeliczany jest z punktów procentowych na punkty w skali 1:1.
2. W zależności od poziomu egzaminu maturalnego, ilość punktów mnożona jest przez współczynnik:


poziom podstawowy (pp) - współczynnik 1,2,



poziom rozszerzony (pr) - współczynnik 1,5.

3. Jeżeli kandydat nie zdawał na maturze żadnego z wymienionych przedmiotów do wyboru, wówczas do
klasyfikacji wlicza się ocenę końcoworoczną. Obowiązuje kolejność przedmiotów wskazana
w wymaganym rankingu.
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4. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów do wyboru, wówczas do
klasyfikacji wlicza się tylko wynik najkorzystniejszy.
5. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje o pozycji kandydata na liście
rankingowej.
6. Na studia przyjęci są kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania
określonego przez Rektora KSW we Włocławku dla danego rodzaju studiów limitu miejsc.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia - kierunek Dietetyka
Warunkiem przyjęcia na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia jest złożenie kompletu
dokumentów do wypełnienia limitów miejsc określonych w zarządzeniu Rektora KSW we Włocławku.

Wymagane dokumenty
Studia pierwszego stopnia - stacjonarne i niestacjonarne
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

podanie do J.M. Rektora według wzoru Uczelni – dostępne w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej
we Włocławku lub na stronie internetowej www.ksw.wloclawek.pl
kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
2 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia,
fotografia w wersji cyfrowej,
kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
kopia dowodu wpisowego (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów na studia),
kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów na studia),
dowód osobisty, a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość kandydata na studia do wglądu przy składaniu dokumentów,
zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do
studiowania.
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