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INFORMACJE OGÓLNE – 
studia pierwszego stopnia

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia 
w  PWSZ w Kaliszu może ubiegać się osoba  
posiadająca świadectwo dojrzałości. 

Przyjęcie kandydatów na studia stacjonar-
ne lub niestacjonarne na wszystkie kierunki  
następuje w drodze postępowania kwalifika-
cyjnego.

Postępowanie ma charakter konkur-
sowy i  uwzględnia oceny na świadectwie  
dojrzałości i ukończenia szkoły ponadgim-
nazjalnej. Zasady te obejmują zarówno kan-
dydatów, którzy zdawali maturę na starych 
zasadach, jak i  kandydatów zdających tzw. 
nową maturę. Postępowanie dotyczy także 
osób posiadających świadectwo dojrzałości  
uzyskane za granicą, dyplom Matury Między-
narodowej (International Baccalaureate) wyda-
ny przez Biuro IB w Genewie oraz dyplom Ma-
tury Europejskiej EB (European Baccalaureate). 
 Kwalifikacja kandydatów posiadających 
świadectwo dojrzałości/dyplom ukończe-
nia studiów wyższych uzyskane za gra-
nicą (ustalenie liczby punktów w postę-
powaniu kwalifikacyjnym) określana jest 
przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną 
indywidualnie dla każdego kandydata.  
Laureaci i finaliści stopnia centralnego  
olimpiad przyjmowani są w drodze postępo-
wania kwalifikacyjnego z pominięciem kon-

kursu świadectw (po złożeniu odpowiednich 
dokumentów).

Obcokrajowcy przyjmowani są na studia na 
podstawie odrębnych przepisów.

Rekrutacja na studia w PWSZ w Kaliszu od-
bywa się na poszczególne kierunki studiów, 
specjalność wybierana jest w trakcie studiów (z 
wyjątkiem specjalności zarządzanie biznesem 
międzynarodowym, która wybierana jest już w 
trakcie rejestracji na studia)
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Zasady przeliczania ocen na punkty

Oceny (zarówno tradycyjne, jak i procentowe) 
z przedmiotów konkursowych przeliczane są 
na punkty według zasad podanych w tabelach:

Nowa matura –
poziom podsta-
wowy lub jeden 

poziom (brak 
możliwości wybo-

ru poziomu)

Nowa matura – 
poziom 

rozszerzony

Liczba 
punktów

0 - 29 % 0 - 9 % 0

30 - 50 % 10 - 30 % 1

51 - 70 % 31 - 50 % 3

71 - 80% 51 - 70 % 4

81 - 90 % 71 - 90 % 5

91 - 100 % 91 - 100 % 6

Tradycyjna ocena szkolna Liczba 
punktów

niedostateczna 0

dopuszczająca 1

dostateczna 3

dobra 4

bardzo dobra 5

celująca 6

 W przypadku, gdy wymagany w konkursie 
świadectw przedmiot był zdawany na egzami-
nie maturalnym, na punkty przeliczane są oce-
ny ze świadectwa ukończenia szkoły ponad-
gimnazjalnej oraz z matury pisemnej, ustnej, 
poziomu podstawowego i rozszerzonego.

Z uzyskanych punktów dla jednego przed-
miotu konkursowego wylicza się średnią przy 
zastosowaniu współczynników z tabeli:

Ocena na 
świadectwie 
ukończenia 

szkoły 
ponadgim-

nazjalnej

Nowa matura

Stara 
matura

poziom 
podsta-
wowy 

lub jeden 
poziom

poziom 
rozszerzo-

ny

1 1 2 1,5



Wydział Kierunek Przedmioty konkursowe

Medyczny Elektroradiologia biologia, fizyka, język polski,
jeden język obcy nowożytny

Kosmetologia
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Ratownictwo medyczne

biologia, chemia, język polski,
jeden język obcy nowożytny

Pielęgniarstwo (studia pomostowe)
Położnictwo (studia pomostowe)

biologia, chemia, język polski,
jeden język obcy nowożytny,
ocena z egzaminu dyplomowego ze szkoły medycznej

Politechniczny Budownictwo
Elektrotechnika
Informatyka
Inżynieria środowiska
Mechanika i budowa maszyn
Technologia żywności i żywienie 
człowieka*

matematyka, fizyka lub chemia, język polski,
jeden język obcy nowożytny

Rehabilitacji i Sportu Fizjoterapia biologia, fizyka, język polski,
jeden język obcy nowożytny

Wychowanie fizyczne biologia, fizyka lub chemia, język polski,
jeden język obcy nowożytny

Zarządzania Zarządzanie
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Obronność państwa

matematyka, geografia lub historia, język polski,
jeden język obcy nowożytny

Zarządzanie - zarządzanie biznesem 
międzynarodowym - studia w języku 
angielskim

matematyka, geografia lub historia, język polski, jeden 
język obcy nowożytny; rozmowa kwalifikacyjna w języku 
angielskim

W przypadku, gdy wymagany przedmiot 
nie był zdawany na egzaminie maturalnym, 
w konkursie świadectw uwzględnia się tylko 
przeliczoną na punkty ocenę ze świadectwa 
ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Kan-
dydaci, którzy nie mają oceny z przedmiotu 
uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero 
punktów z tego przedmiotu.

Łączna liczba punktów uzyskanych przez 
kandydata jest równa sumie punktów z czte-
rech przedmiotów konkursowych.

O przyjęciu na I rok studiów decyduje miej-
sce kandydata na liście rankingowej, ustalo-
ne na podstawie sumy punktów uzyskanych 
podczas postępowania kwalifikacyjnego, w ra-
mach ustalonego limitu przyjęć na dany kieru-
nek studiów.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia 
kierunku lub specjalności studiów w przypadku nie-
zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 
na studia pierwszego stopnia

W zależności od kierunku studiów w konkursie 
świadectw pod uwagę brane są odpowiednie 
przedmioty według zamieszczonej tabeli:
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KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 
na studia drugiego stopnia

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może 
ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukoń-
czenia studiów pierwszego stopnia.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów 
drugiego stopnia następuje w drodze postę-
powania kwalifikacyjnego. Postępowanie ma 
charakter konkursowy i uwzględnia ocenę 
uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów 
pierwszego stopnia. 

O przyjęcie na pierwszy rok studiów dru-
giego stopnia na kierunek pielęgniarstwo 
mogą ubiegać się absolwenci studiów pierw-
szego stopnia kierunku pielęgniarstwo. 

O przyjęcie na pierwszy rok studiów dru-
giego stopnia na kierunek mechanika i bu-
dowa maszyn mogą ubiegać się absolwenci 
studiów pierwszego stopnia kierunków tech-
nicznych. 

O przyjęcie na pierwszy rok studiów dru-
giego stopnia – trzysemestralnych – na kieru-
nek inżynieria środowiska mogą ubiegać 
się absolwenci studiów pierwszego stopnia 
kierunku inżynieria środowiska oraz budow-
nictwo posiadający tytuł inżyniera (absolwenci 
kierunku budownictwo zobowiązani są zali-
czyć zajęcia uzupełniające).

O przyjęcie na pierwszy rok studiów dru-
giego stopnia – czterosemestralnych – na kie-
runek inżynieria środowiska mogą ubiegać 

się absolwenci studiów pierwszego stopnia 
kierunków innych niż inżynieria środowiska.

O przyjęcie na pierwszy rok studiów dru-
giego stopnia na kierunek wychowanie fi-
zyczne w zdrowiu publicznym mogą ubie-
gać się absolwenci, którzy: 

• posiadają dyplom ukończenia studiów 
pierwszego stopnia na kierunku wycho-
wanie fizyczne w PWSZ w Kaliszu,

• posiadają dyplom ukończenia studiów 
pierwszego stopnia na kierunku wy-
chowanie fizyczne w innej uczelni (w 
trakcie trwania studiów student będzie 
zobligowany do uzupełnienia różnic 
programowych z zakresu modułu zdro-
wie publiczne),

• posiadają dyplom ukończenia studiów 
pierwszego stopnia na kierunku fizjote-
rapia (w trakcie trwania studiów student 
będzie zobligowany do uzupełnienia 
różnic programowych z zakresu modu-
łu psychologiczno - pedagogicznego 
oraz dydaktycznego

O przyjęcie na pierwszy rok studiów dru-
giego stopnia na kierunki: obronność pań-
stwa* oraz zarządzanie i dowodzenie 
mogą ubiegać się absolwenci studiów pierw-
szego stopnia.

Dla kandydatów na kierunek zarządzanie 
i dowodzenie, którzy ukończyli studia pierw-

szego stopnia na kierunku innym niż: zarzą-
dzanie, zarządzanie i dowodzenie, ekonomia, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, rachunkowość, 
logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, 
administracja, dodatkowym warunkiem roz-
poczęcia postępowania kwalifikacyjnego jest 
uzyskanie pozytywnego wyniku testu kom-
petencyjnego z zakresu podstaw zarządzania. 

O przyjęciu na I rok studiów drugiego 
stopnia decyduje miejsce kandydata na liście 
rankingowej ustalone na podstawie liczby 
punktów uzyskanych podczas postępowania 
kwalifikacyjnego, w ramach ustalonego limitu 
przyjęć na dany kierunek studiów.

Obcokrajowcy przyjmowani są na studia 
na podstawie odrębnych przepisów.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 
na studia pomostowe 

O przyjęcie na studia pomostowe na kierunek 
pielęgniarstwo lub położnictwo może ubiegać 
się osoba posiadająca świadectwo dojrzałości 
oraz dyplom pielęgniarki lub położnej.

O przyjęciu na studia pomostowe decyduje 
ocena punktowa. Liczba punktów ustalana jest 
jako suma: oceny z egzaminu dyplomowego 
ze szkoły medycznej i oceny wyliczonej zgod-
nie z zasadami obowiązującymi na studiach
stacjonarnych pierwszego stopnia na 
kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.
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Harmonogram rekrutacji oraz wykaz 
wymaganych dokumentów zostanie 
opublikowany na stronie internetowej 
uczelni www.pwsz.kalisz.pl

�� Biuro Rekrutacji
ul. Nowy Świat 4
62-800 Kalisz
tel. 62 76 79 520
rekrutacja@pwsz.kalisz.pl

O przyjęciu na I rok studiów decyduje miej-
sce kandydata na liście rankingowej ustalo-
ne na podstawie sumy punktów uzyskanych 
podczas postępowania kwalifikacyjnego, 
w  ramach ustalonego limitu przyjęć na dany 
kierunek studiów. W przypadku, kiedy ostatnia 
osoba na liście rankingowej w ramach limitu 
zgodnie z zasadami obowiązującymi na stu-
diach oraz kolejne uzyskają tę samą ilość punk-
tów, o miejscu na liście kandydatów decydują 
kolejno: posiadane specjalizacje, ukończone 
kursy kwalifikacyjne, staż pracy.

* Kierunki zostaną uruchomione po nadaniu uprawnień
do prowadzenia studiów na tych kierunkach przez Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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