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UCHWAŁA 25/VI/2022 

 

SENATU Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 

podjęta na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2022 roku 

 

 
Działając na podstawie art. 28, ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 574 z późn. zm.) oraz § 26 Statutu 

Uczelni, Senat podjął następującą uchwałę: 

 

 
SENAT jednogłośnie (uprawnionych do głosowania 30 członków Senatu, obecnych 22 członków 

Senatu, za przyjęciem głosowało 22 członków Senatu, głosów sprzeciwu i głosów wstrzymujących 

się nie było) na podstawie art. 70, ust. 1 oraz art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku  

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U z 2022 roku, poz. 574 z późn. zm.) podjął 

uchwałę w sprawie podejmowania studiów przez cudzoziemców (osoby niebędące 

obywatelami polskimi) oraz zasad przyjmowania na studia absolwentów szkół średnich  

z „Maturą Europejską” – Dyplom EB (European Baccalaureate), „Maturą 

Międzynarodową” – Dyplom IB (International Baccalaureate) oraz maturą zagraniczną, 

następującej treści: 

 

§ 1 

Cudzoziemcy (osoby niebędące obywatelami polskimi) przyjmuje się na studia, zgodnie  

z zasadami określonymi przez Senat, uchwalonymi na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 roku, poz. 574 z późn. zm.). 

 

§ 2 

Cudzoziemcy (osoby niebędące obywatelami polskimi) mogą podejmować i odbywać 

studia na zasadach określonych w art. 323 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U. z 2022 roku, poz. 574 z późn. zm.), na podstawie: 

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach; 

2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach 

określonych w tych umowach; 

3) decyzji ministra; 

4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów; 

5) decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań 

podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, 

zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu; 

6) decyzji administracyjnej rektora. 
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§ 3 

Warunkiem przyjęcia cudzoziemców na studia w języku polskim na zasadach, o których 

mowa w § 1 oraz w § 2 ust. 6 jest posiadanie certyfikatu wydanego przez Państwową 

Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego, poświadczającego znajomość języka 

polskiego jako obcego na poziomie biegłości językowej minimum B1, o którym mowa  

w art. 11a ust. 3 pkt 1 ustawy – o języku polskim z dnia 7 października 1999 roku  

(Dz.U. z 2021 roku, poz. 672). Cudzoziemcy zobligowani są dołączyć do składanych  

w trybie rekrutacji na studia dokumentów, poświadczoną przez AWF Kraków kopię 

dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego. 

 

§ 4 

1. W przypadku gdy kandydat będący cudzoziemcem nie przedłoży dokumentu 

potwierdzającego znajomość języka polskiego na wymaganym poziomie, obowiązany 

jest przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzającej znajomość języka 

polskiego przeprowadzanej przez komisję kwalifikacyjną. 

2. Do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 1 Rektor 

powołuje komisję kwalifikacyjną składającą się z minimum jednego egzaminatora w 

zakresie języka polskiego oraz sekretarza komisji – pracownika sekretariatu 

Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 

3. Rozmowy kwalifikacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2 będą przeprowadzane po 

zarejestrowaniu się kandydata w elektronicznym systemie rekrutacji i wniesieniu 

opłaty rekrutacyjnej. 

2. O terminie, miejscu i sposobie (stacjonarnie, zdalnie) przeprowadzenia rozmowy 

kwalifikacyjnej kandydaci są informowani poprzez osobiste konto rekrutacyjne. 

3. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w języku polskim. 

4. W trakcie rozmowy kandydat obowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania  

z zakresu danego kierunku studiów, zadawane przez członków komisji 

kwalifikacyjnej. Odpowiedzi kandydata podlegają ocenie pod względem znajomości 

języka polskiego. 

5. W wyniku przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej Komisja kwalifikacyjna 

stwierdza, czy kandydat posługuje się językiem polskim w stopniu wymaganym na 

danym kierunku i poziomie studiów. 

6. Negatywna weryfikacja znajomości języka polskiego w drodze rozmowy 

kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do nieprzyjęcia kandydata 

na studia. 

 

§ 5 

Dyplom EB (European Baccalaureate)  

Należy przez to rozumieć świadectwo Matury Międzynarodowej, to znaczy dokument 

wydawany przez organizację International Baccalaureat Organization w Genewie, 

równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości ((ustawa z dnia 7 września 1991 roku  

- o Systemie Oświaty (tj. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1915), Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub 

http://www.awf.edu.pl/kandydat/cudzoziemcy/matura-zagraniczna#collapse0-3
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innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki 

uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. z 2015 roku, poz. 447 z późn. zm.)). 

Oceny na świadectwie za postępy w nauce wyrażane są w skali 1-10, natomiast egzaminy 

oceniane są w skali 1-100, a następnie wynik dzielony jest przez 10 i zapisywany na 

świadectwie w skali 1-10. W każdym przypadku minimalna ocena zaliczająca wynosi 6. 

Wyniki przedmiotowe kandydata legitymującego się maturą europejską EB są ustalane 

odpowiednio do zasad rekrutacji obowiązujących na danym kierunku studiów: 

1) wynik z przedmiotu kwalifikacyjnego na dany kierunek ustala się wyłącznie na 

podstawie posiadanych przez kandydata wyników pisemnych części egzaminów 

maturalnych zdawanych z przedmiotów realizowanych w ramach Matury 

Europejskiej EB organizowanej przez Szkoły Europejskie, 

2) jeżeli kandydat posiada wynik z przedmiotu kwalifikacyjnego wtedy stosuje się 

następujący sposób przeliczania: 

a) 10 pkt dla matury EB odpowiada wartości maksimum z przedmiotu 

kwalifikacyjnego, które może uzyskać kandydat wg uchwały Rady Wydziału; 

b) 6 pkt dla matury EB na poziomie podstawowym odpowiada 30% pkt nowej 

matury na poziomie podstawowym. 

Kandydaci z dyplomem EB (European Baccalaureat) wydanym przez Szkoły Europejskie 

zgodnie z konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 roku 

kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym  

z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik 

będzie przeliczany na procenty: 

 

Wynik na dyplomie EB Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 

9,51 – 10,00 100% 150% 

9,01 – 9,50 90% 135% 

8,51 – 9,00 80% 120% 

8,01 – 8,50 70% 105% 

7,51 – 8,00 60% 90% 

7,01 – 7,50 50% 75% 

6,51 – 7,00 40% 60% 

6,00 – 6,50 30% 45% 

 

§ 6 

Dyplom IB (International Baccalaureate) 

Należy przez to rozumieć świadectwo Matury Międzynarodowej, to znaczy dokument 

wydawany przez organizację International Baccalaureat Organization w Genewie, 

równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości ((ustawa z dnia 7 września 1991 roku  

- o Systemie Oświaty (tj. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1915), Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 25 marca 2015 roku 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 roku, poz. 447 z późn. zm.)). 

http://www.awf.edu.pl/kandydat/cudzoziemcy/matura-zagraniczna#collapse0-4
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1. Wynik z przedmiotu kwalifikacyjnego na dany kierunek ustala się na podstawie 

wyników pisemnych, zewnętrznych części egzaminów maturalnych z tego 

przedmiotu według zasady: 

1) 7 pkt dla matury IB odpowiada wartości maksimum z przedmiotu 

kwalifikacyjnego, które może uzyskać kandydat na dany kierunek studiów; 

2) 2 pkt dla matury IB na poziomie podstawowym odpowiada 30% pkt nowej 

matury na poziomie podstawowym; 

2. Kandydaci z dyplomem IB wydanym przez IBO w Genewie kwalifikowani będą na 

podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów 

wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik będzie 

przeliczany na procenty: 

 

IB 

Poz-SL 

Odpowiednik matury 

poziom podstawowy 
 

IB 

Poz-HL 

Odpowiednik matury 

poziom rozszerzony 
 

7 100%  7 150%  

6 90%  6 135%  

5 75%  5 113%  

4 60%  4 90%  

3 45%  3 68%  

2 30%  2 45%  

 

§ 7 

Zasady przyjęć na studia, kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą 

są takie same jak pozostałych kandydatów, jeżeli ich świadectwo dojrzałości upoważnia 

do podjęcia studiów w kraju wystawienia tego świadectwa. 

1. Podstawą oceny zagranicznego świadectwa dojrzałości są: 

1) na kierunkach Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu – wynik matury  

z części pisemnej języka ojczystego (w związku z tym, że przedmiotem 

wymaganym w rekrutacji jest język polski, odpowiednikiem na świadectwie 

maturalnym uzyskanym za granicą jest język ojczysty dla kraju wydania 

świadectwa) i części pisemnej innego dowolnego przedmiotu dodatkowego,  

2) na kierunkach Wydziału Turystyki i Rekreacji – średnia arytmetyczna ocen 

wyliczanych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych 

w danej szkole (oceny uzyskane na maturze nie są wliczane do średniej), 

3) na kierunkach Wydziału Rehabilitacji Ruchowej – wynik matury uzyskany  

z części pisemnej jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych. 

 

2. Wynik rekrutacyjny zagranicznego świadectwa dojrzałości (poziom podstawowy) 

wylicza się ze wzoru: 
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Dla WWFiS:  wynik punktowy dla poziomu podstawowego wynosi Wk = (A+B) - 1,5  

Dla WTiR:  wynik punktowy dla poziomu podstawowego wynosi Wk = A * 2 

Dla WRR:  wynik punktowy dla poziomu podstawowego wynosi Wk = A 

 

gdzie: 

min – najniższa wartość skali przeliczanych ocen, 

max – najwyższa wartość skali przeliczanych ocen, 

x  – przeliczana ocena, 

A – wynik przeliczonej matury zagranicznej  

B – wynik przeliczonej matury zagranicznej dot. tylko WWFiS) 

Wk - wynik punktowy kandydata dla poziomu podstawowego 

3. Wynik punktowy zagranicznego świadectwa dojrzałości (poziom rozszerzony) do 

rankingu końcowego wynika ze wzoru: 

 
W = Wk · 1,5 

gdzie: 

W – wynik punktowy do rankingu końcowego dla poziomu rozszerzonego  

(w przypadku tylko jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym na kierunku 

WWFiS przelicza się osobno przedmiot na poziomie podstawowym oraz przedmiot 

na poziomie rozszerzonym); 

Wk – wynik punktowy do rankingu końcowego dla poziomu podstawowego 

 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje kandydatów na studia od roku 

akademickiego 2023/2024. 
 
 
 
 

        Przewodniczący Senatu 

           (-) Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 

 
 


