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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Tarnowie z dnia  24 maja 2013 r. 
 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Tarnowie 

 

 
Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego na rok akademicki 2014/2015 

 
 
 

§ 1 
 

1. Regulamin określa zasady postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2014/2015 
dla kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego 
oraz drugiego stopnia prowadzonych w Uczelni. 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia mogą wziąć udział 
kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości tzw. „nowej matury”, „starej 
matury”, „matury międzynarodowej”, „matury zagranicznej” przy czym liczba miejsc 
na dany kierunek jest ustalana proporcjonalnie dla każdego z nich. 

3. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, a jego wyniki są jawne. 
4. Osoby niebędące obywatelami polskimi będą przyjmowane na zasadach określonych 

w art. 43 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.). 

5. Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku na studiach stacjonarnych i 
niestacjonarnych jest przyjęcie, co najmniej 30 kandydatów. 

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

 
 
 

§ 2 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
 

1. Przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia następuje na podstawie 
wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych kwalifikacją na dany 
kierunek studiów.  

2. Tworzenie list rankingowych opiera się na zasadzie uwzględniającej wszystkie 
kryteria kwalifikacyjne na dany kierunek studiów. 

3. 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 wskaźnik 
2,0 natomiast przy poziomie dwujęzycznym wskaźnik 3,0.  
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4. Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości w systemie „starej matury” otrzymują 
liczbę punktów odpowiednio: 

 

Ocena 
Skala 5-stopniowa 

pkt 
Skala 3-stopniowa 

pkt 
6,0 100 - 
5,0 80 100 
4,0 60 80 
3,0 40 60 
2,0 20 - 

 
5. 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 

 
6. Kandydaci legitymujący się świadectwami maturalnymi uzyskanymi za granicą, 

przedkładają zaświadczenie właściwego kuratora oświaty, uznające takie świadectwo 
za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw 
szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 63, poz. 443). 

Nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą dokonuje kurator oświaty 
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację,  
a w przypadku braku takiego miejsca – kurator oświaty właściwy ze względu na 
siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą 
(§ 2 rozp.). Uzyskane oceny przeliczane są na skalę punktową, jak w ust. 4. 

7. Kandydaci – laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego są 
przyjmowani z pominięciem procedur rekrutacyjnych, jeżeli przedmiot jest objęty 
kwalifikacją na dany kierunek studiów, pod warunkiem przedłożenia odpowiedniego 
dokumentu w oryginale lub potwierdzonym notarialnie odpisie (Załącznik nr 3).  
Dokument ten ważny jest przez okres trzech lat od daty jego wydania. 
 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

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

dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. 
       

 

 

§ 3 
 

1. Do postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2014/2015 są dopuszczeni 
kandydaci, którzy w terminie do dnia 18 lipca 2014 r. dokonają zapisu w Systemie 
Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów, a następnie  drogą elektroniczną zadeklarują 
wybór kierunku.  

2. System Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów zostanie uruchomiony od dnia 05 maja 
2014 r., a punkt konsultacyjno–informacyjny od dnia 23 czerwca 2014 r.  
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3. Niezbędnym warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest 
dokonanie przez niego do dnia 18 lipca 2014 r. wpłaty za postępowanie rekrutacyjne 
na konto Uczelni, w kwocie ustalonej przez Rektora. W tytule dowodu wpłaty należy 
dopisać kod rekrutacyjny nadawany kandydatowi przez System Elektronicznej 
Rekrutacji Kandydatów. 

4. Opłata nie podlega zwrotowi. 
5. Warunki kwalifikacji kandydatów na poszczególne kierunki oraz formy studiów 

(studia stacjonarne i niestacjonarne) zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

 
§ 4 

 
1. O zakwalifikowaniu kandydata na pierwszy rok studiów decyduje lokata na liście 

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

2. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje Instytutowa Komisja Rekrutacyjna w terminie 
od dnia 19 lipca 2014 r. do dnia 25 lipca 2014 r. 

3.  Kandydaci zakwalifikowani na pierwszy rok studiów, powiadamiani są przez 
Instytutowe Komisje Rekrutacyjne poprzez listy wywieszone na tablicach ogłoszeń  
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie oraz na stronie internetowej 
Uczelni. W wyniku tego kandydaci mają obowiązek dokonania zapisu na studia  
w terminie od dnia 28 lipca 2014 r. do dnia 14 sierpnia 2014 r. osobiście lub przez 
osobę upoważnioną przez kandydata. Wzór upoważnienia stanowi Zał. nr 2 
niniejszego Regulaminu. 

4. Przy zapisie na studia kandydat składa następujące dokumenty:  
1) świadectwo dojrzałości w oryginale, odpisie lub kopii potwierdzonej 

notarialnie, w przypadku studiów drugiego stopnia kandydat składa również 
dyplom ukończenie studiów pierwszego stopnia (w oryginale, odpisie lub kopii 
potwierdzonej notarialnie), 

2) 4 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 (specjalności), 

4) kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers), 
5) dodatkowo:  

 
 
 
 
 

Kierunek/ Studia 
 

Rodzaj dokumentu 

1 2 
fizjoterapia • oryginał lub uwierzytelniona kopia książki 

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

• zobowiązanie do udokumentowania, w trakcie 
I roku studiów, wykonania szczepienia przeciw 
WZW typ B - 3 dawki w cyklu 0 - 1 - 6 
miesięcy) 

• oświadczenie o umiejętności pływania (druki 
oświadczeń dostępne będą podczas zapisu) 
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pielęgniarstwo • zaświadczenie o wykonaniu szczepienia WZW 
typu B 

• oryginał lub uwierzytelniona kopia z 
aktualnym wynikiem badań na nosicielstwo 

wychowanie fizyczne • zaświadczenie lekarskie o zdolności do 
podjęcia studiów na kierunku wychowanie 
fizyczne, wydane przez lekarza medycyny 
pracy 

studia stacjonarne 
wszystkich kierunków 

• oświadczenie o spełnieniu warunków do 
podjęcia i kontynuowania studiów bez 
wnoszenia opłat  
 

§ 5 
 
1. Na kierunkach, na których nadal pozostaną wolne miejsca, zostanie przeprowadzona 

dodatkowa rekrutacja od dnia 1 września 2014 r. do dnia 16 września 2014 r.,  
a postępowanie kwalifikacyjne od dnia 17 września 2014 r.  
do dnia 20 września 2014 r. 

2. Rekrutacja dodatkowa odbywać się będzie na tych samych zasadach, co rekrutacja  
w pierwszym terminie. 

3. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia w dodatkowej rekrutacji,  powinien 
dokonać zapisu na studia w nieprzekraczalnym terminie od dnia 22 września 2014 r. 
do dnia 27 września 2014 r., z zachowaniem zasad określonych w § 4 ust. 3 i 4 
niniejszego Regulaminu. 

 
§ 6 

 
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają powołane przez Rektora Uczelniana 

Komisja Rekrutacyjna oraz Instytutowe Komisje Rekrutacyjne. 
2. Szczegółowe zakresy działania Komisji Rekrutacyjnych oraz pracowników 

niebędących członkami tych Komisji, biorących udział w procesie rekrutacji, określa 
Rektor w odrębnym zarządzeniu.   

 
§ 7 

 
1. Od decyzji Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych służy odwołanie do Uczelnianej 

Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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 Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. 
4. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna. 

 
§ 8 

 
Sprawy dotyczące rekrutacji nie objęte postanowieniami niniejszego Regulaminu rozstrzyga 
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Postępowania Rekrutacyjnego na rok akademicki 2014/2015 

STUDIA I STOPNIA 

Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 

Przedmioty objęte kwalifikacją 
Kierunek / specjalność 

Nowa matura Stara matura, matura międzynarodowa 
uwagi 

Administracja 
Specjalności: 
- administracja publiczna   
- administracja międzynarodowa i unijna  
  z językiem francuskim  
- administracja bezpieczeństwa   
   wewnętrznego 
 
Studia stacjonarne 
 

 
część pisemna 
•  język polski  
•  do wyboru jeden przedmiot: język obcy, 
historia, geografia, wiedza o społeczeństwie  

 

•  język polski - część pisemna 
•  do wyboru jeden przedmiot: język obcy, 
historia, geografia, wiedza o społeczeństwie – część 
pisemna albo ustna § 2 ust. 3, 4, 5 

Administracja 
Specjalność: 
- administracja publiczna 
- administracja bezpieczeństwa   
   wewnętrznego 
 
Studia niestacjonarne 
 

 

 

                                część pisemna 
                                    •  jeden dowolny przedmiot wskazany przez kandydata § 2 ust. 3, 4, 5 

Ekonomia 
specjalności: 
- ekonomika gospodarki żywnościowej 
- ekonomika turystyki i hotelarstwa z   
  językiem angielskim 
- finanse przedsiębiorstw 
 
studia stacjonarne 
 

 
część pisemna 
•  język polski 
•  do wyboru jeden przedmiot: 
matematyka, biologia, geografia  

 

część pisemna i ustna (suma punktów) 
•  język polski 
•  do wyboru jeden przedmiot:  
matematyka, biologia, geografia § 2 ust. 3, 4, 5 

Ekonomia 
specjalności: 
-  ekonomika gospodarki żywnościowej 
- ekonomika turystyki i hotelarstwa z   
  językiem angielskim 
- finanse przedsiębiorstw 
 
studia niestacjonarne 
 

 
 
                                część pisemna 
                                    •   jeden dowolny przedmiot wskazany przez kandydata 

§ 2 ust. 3, 4, 5 
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Instytut Humanistyczny 

 
 

Przedmioty objęte kwalifikacją 
Kierunek / specjalność 

Nowa matura Stara matura, matura międzynarodowa 
uwagi 

 

Filologia 
 
Specjalności: 
Filologia angielska 
studia stacjonarne 
 

 
 
Filologia angielska 
studia niestacjonarne 
 
 

 
 
 
część pisemna 
•  język angielski  
 
 
 

 
 
 
• język angielski część pisemna albo ustna 
 
 
 
•  język angielski albo inny język obcy nowożytny 
przy czym punkty z języka angielskiego są 
dodatkowo mnożone przez 2 
 

§ 2 ust. 3, 4, 5 

 

 
Filologia germańska 
studia stacjonarne 
 

 
 

część pisemna 
•  język niemiecki albo inny język obcy nowożytny  
 

 

 
część pisemna albo ustna 
•  język niemiecki albo inny język obcy nowożytny  

§ 2 ust. 3, 4, 5  

 

 
Filologia romańska 
studia stacjonarne 
 

 
 
część pisemna 
•  język francuski albo inny język obcy nowożytny 
 

 
 
część pisemna lub ustna 
•  język francuski albo inny język obcy nowożytny -  

§ 2 ust. 3, 4, 5  

 
 
 

Filologia polska 
Specjalności: 
 

- animacja kultury 
- edukacja medialna i dziennikarska 
- nauczycielska 
 

studia stacjonarne 
 

 
 
Część pisemna 
•  język polski  
 
 
 
 

 
 
Część pisemna 
•  język polski  

§ 2 ust. 3, 4, 5  
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Instytut Matematyczno-Przyrodniczy 

 

Przedmioty objęte kwalifikacją 
Kierunek / specjalność 

Nowa matura Stara matura, matura międzynarodowa 
uwagi 

 

Chemia 
Specjalności: 
- chemia stosowana 
- chemia medyczna 
 

Studia stacjonarne 

 
część pisemna 
• dwa dowolnie wskazane przez kandydata przedmioty, 
przy czym punkty z matematyki, chemii, fizyki i 
astronomii lub biologii są mnożone dodatkowo przez 2  
 
 

 
część pisemna albo ustna 
•  do wyboru jeden przedmiot spośród:  matematyka, 
chemia, fizyka, biologia § 2 ust. 3, 4, 5 

 

Matematyka 
Specjalności: 
- matematyka stosowana 
- matematyka finansowa i aktuarialna 
 

Studia stacjonarne 
 

 
Część pisemna 
• matematyka 
• do wyboru jeden przedmiot: informatyka, fizyka i 
astronomia, chemia, biologia, geografia  

 

część pisemna albo ustna 
• do wyboru: jeden przedmiot spośród: matematyka, 
informatyka, fizyka, chemia, biologia, geografia § 2 ust. 3, 4, 5 

 

Ochrona środowiska 
Studia stacjonarne 

 
Część pisemna 
• dwa dowolnie wskazane przez kandydata przedmioty  
przy czym punkty z matematyki, chemii, fizyki i 
astronomii lub biologii są mnożone dodatkowo przez 2  
 

 
Część pisemna albo ustna 
•  do wyboru: jeden przedmiot spośród: matematyka, 
chemia, fizyka, biologia  

§ 2 ust. 3, 4, 5 
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Instytut Ochrony Zdrowia 
 

Przedmioty objęte kwalifikacją 
Kierunek / specjalność 

Nowa matura Stara matura, matura międzynarodowa 
uwagi 

 
Fizjoterapia 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

Część pisemna 
•  język polski  
•  do wyboru jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka 
i astronomia, chemia  
 

 
Część pisemna 
•  język polski 
•  do wyboru jeden przedmiot spośród: biologia, 
fizyka, chemia 

§ 2 ust. 3, 4, 5 

 

Pielęgniarstwo 
Studia stacjonarne 

 

część pisemna albo ustna 
•  język polski  
•  do wyboru jeden przedmiot: biologia, 
fizyka i astronomia, chemia  
 

 
Część pisemna albo ustna 
•  język polski 
•  do wyboru jeden przedmiot spośród: biologia, 
fizyka, chemia 

§ 2 ust. 3, 4, 5 

 

Pielęgniarstwo 
Studia niestacjonarne 
(studia pomostowe) 

 

dyplom ukończenia liceum medycznego, studium medycznego lub innej równorzędnej średniej szkoły 
pielęgniarskiej – dający uprawnienia do podjęcia studiów wyższych oraz świadectwo pracy lub zaświadczenie 
wydane przez zakład pracy, dokumentujące co najmniej roczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki. Lista 
rankingowa sporządzana jest na podstawie ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości oraz stażu pracy: 
 
Część pisemna albo ustna (w przypadku gdy egzamin odbywał się w części pisemnej i ustnej, obowiązuje część 
pisemna) 
•  język polski 
•  jeden z przedmiotów: biologia albo chemia 
 
•  staż pracy punktowany według zasady – jeden rok pracy = 0,5 punkt 
 

 
Obowiązuje wymóg 
udokumentowania 
co najmniej 
rocznego stażu pracy 
w zawodzie 
pielęgniarskim 
 
 
§ 2 ust. 3, 4, 5 

 

Wychowanie fizyczne 
Specjalności dodatkowe: 
- gimnastyka korekcyjna z odnową   
   biologiczną 
- instruktor sportu 
studia stacjonarne  
 

 
 
część pisemna 
•  język polski  
•  jeden dowolny przedmiot wybrany przez 
kandydata  
 
 
 

 

 

część pisemna 
•  język polski  
 
 
 

 
 
§ 2 ust. 3, 4, 5 
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Instytut Politechniczny 

 

Przedmioty objęte kwalifikacją 
Kierunek / specjalność 

Nowa matura Stara matura, matura międzynarodowa 
uwagi 

 
Elektronika i telekomunikacja 
Studia stacjonarne 

 
 
Część pisemna 
•  język obcy  
•  do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka i 
astronomia, chemia, informatyka  

 
Część pisemna 
•  język obcy lub w przypadku jego braku język 
polski  
•  do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, 
chemia, informatyka  
 

§ 2 ust. 3, 4, 5 

 
Elektrotechnika 
studia stacjonarne 
 

 
Część pisemna 
•  język obcy  
•  do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka i 
astronomia, chemia, informatyka  

 
Część pisemna 
•  język obcy lub w przypadku jego braku język 
polski  
•  do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, 
chemia, informatyka  
 

§ 2 ust. 3, 4, 5 

 
Informatyka 
specjalność: 
- informatyka stosowana 
studia stacjonarne 
 

 
Część pisemna 
•  język obcy  
•  do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka i 
astronomia, chemia, informatyka  

 
Część pisemna 
•  język obcy lub w przypadku jego braku język 
polski  
•  do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, 
chemia, informatyka  

§ 2 ust. 3, 4, 5 

 
Inżynieria materiałowa 
specjalność: 
- technologia materiałów 
studia stacjonarne 
 

 
Część pisemna 
•  język obcy  
•  do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka i 
astronomia, chemia, informatyka  

 
Część pisemna 
•  język obcy lub w przypadku jego braku język 
polski  
•  do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, 
chemia, informatyka  
 

§ 2 ust. 3, 4, 5 
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Instytut Sztuki 
 

Zasady kwalifikacji 

Kierunek / specjalność  
Nowa matura 

 
Stara matura, matura międzynarodowa 

uwagi 

 
Wzornictwo 
Specjalność: 
 

- projektowanie form przemysłowych  
- projektowanie komunikacji wizualnej 
 

studia stacjonarne 
 

 
 
Egzamin wstępny o charakterze dwuetapowym: 
 
        •   egzamin praktyczny i zadanie kierunkowe 
        •   przegląd prac własnych i rozmowa kwalifikacyjna 
 
 

Załącznik nr 4 
do Regulaminu 

 
 
Grafika 
Specjalność: 
 

- grafika projektowa 
 

studia stacjonarne 

 
 
Egzamin wstępny o charakterze dwuetapowym: 
 
        •   egzamin praktyczny i zadanie kierunkowe 
        •   przegląd prac własnych i rozmowa kwalifikacyjna 
 
 
 

Załącznik nr 5 
do Regulaminu 
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STUDIA II STOPNIA 

 

Instytut Humanistyczny  
 

Przedmioty objęte kwalifikacją 

Kierunek / specjalność  
Nowa matura 

 
Stara matura, matura międzynarodowa 

uwagi 

 
Filologia polska 
Specjalności: 
 

- animacja kultury 
- edukacja medialna i dziennikarska 
- nauczycielska 
 

studia stacjonarne i niestacjonarne 
 

 
 
Ocena z dyplomu ukończenia studiów licencjackich na kierunku filologia polska studia nauczycielskie lub 
nienauczycielskie albo z obszaru nauk humanistycznych (po uzupełnieniu różnic programowych) studia 
nauczycielskie lub nienauczycielskie 

Ocena przeliczana 
zgodnie 

z § 2 ust. 4 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Postępowania Rekrutacyjnego na rok akademicki 2014/2015 
 

 
Upoważnienie 

 
 
Ja, niżej podpisany/a  

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

Imię ojca....................................  PESEL.................................... 

Nr dowodu osobistego............................................ 

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

 
upoważniam: 
 
Panią/Pana 

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

Imię ojca.................................  PESEL..................................... 

Nr dowodu osobistego........................................... 

Zamieszkałego/ą.................................................... 

 

do uczestniczenia w moim imieniu w procesie rekrutacji i zapisu na I rok studiów  

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. 

 
 
 
 
 
 
 
........................................      ....................................... 
       miejscowość, data                              podpis kandydata 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Postępowania Rekrutacyjnego na rok akademicki 2014/2015 
 
 
Wykaz olimpiad przedmiotowych, których laureaci i finaliści szczebla centralnego 
uprawnieni są do podjęcia studiów na poszczególnych kierunkach bez postępowania 
kwalifikacyjnego.                                    
 
 

Kierunek studiów/specjalność Nazwa olimpiady przedmiotowej 

Administracja 
Historyczna, Wiedzy o Prawach Człowieka, 
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, 
Wiedzy o Unii Europejskiej 

Filologia polska Literatury i Języka Polskiego 

Filologia angielska Języka Angielskiego 

Filologia romańska Języka Francuskiego 

Filologia germańska Języka Niemieckiego 

Chemia 
Chemiczna, Matematyczna, 
Fizyczna lub Wiedzy Ekologicznej 

Matematyka Matematyczna, Fizyczna lub Informatyczna 

Ochrona środowiska 
Biologiczna, Geograficzna, Chemiczna, 
Matematyczna, Fizyczna lub Wiedzy 
Ekologicznej 

Elektrotechnika 
 

Matematyczna, Fizyczna, Chemiczna, 
Astronomiczna, Informatyczna lub Wiedzy 
Technicznej 

Elektronika i telekomunikacja 
Matematyczna, Fizyczna, Chemiczna, 
Astronomiczna, Informatyczna lub Wiedzy 
Technicznej 

Informatyka 
 

Matematyczna, Fizyczna, Astronomiczna, 
Informatyczna lub Wiedzy Technicznej 
The International Mathematic Olympiad, The 
International Olympiad in Informatics, The 
International Physics Olympiad, The 
International Astronomy Olympiad, The 
International Olympiad on Astronomy and 
Astrophysics 
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Kierunek studiów/specjalność 

 
Nazwa olimpiady przedmiotowej 

Inżynieria materiałowa 
Matematyczna, Fizyczna, Chemiczna, 
Biologiczna, Astronomiczna, Informatyczna 
lub Wiedzy Technicznej 

Pielęgniarstwo Biologiczna, Chemiczna oraz Fizyczna 

Fizjoterapia Biologiczna, Chemiczna oraz Fizyczna 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu Postępowania Rekrutacyjnego na rok akademicki 2014/2015 

 
 

Zasady rekrutacji na kierunek: Wzornictwo  

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, 
 w roku akademickim  2014/2015 

 
 

Do odbywania studiów I stopnia na kierunku Wzornictwo w Instytucie Sztuki Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie może być dopuszczona osoba, która: 

− posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce lub za granicą, 

− w trybie rekrutacji przedstawi prace świadczące o zdolnościach i umiejętnościach 

plastycznych oraz posiada wiedzę kierunkową, 

− uzyska pozytywny wynik za wszystkie oceniane etapy egzaminu oraz na rankingowej 

liście klasyfikacyjnej zajmie pozycję mieszczącą się w ustalonym limicie przyjęć. 

W miarę wolnych miejsc jest możliwość przyjęcia kandydatów na studia I stopnia na 

kierunek Wzornictwo bez egzaminu wstępnego o ile te osoby zdały pozytywnie egzamin 

wstępny na innych uczelniach artystycznych w Polsce na kierunek wzornictwo. 

 

Do postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2014/2015 zostaną dopuszczeni 

kandydaci, którzy w terminie od dnia 05 maja 2014 r. do dnia 18 lipca 2014 r. dokonają 

rejestracji w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów. 

Niezbędnym warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest 

dokonanie przez niego do dnia 18 lipca 2014 r. wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na 

konto Uczelni, w kwocie ustalonej przez Rektora. W tytule dowodu wpłaty należy wpisać kod 

rekrutacyjny nadawany kandydatowi przez system Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów. 

Opłata nie podlega zwrotowi. 

Główna rekrutacja na kierunek wzornictwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  

w Tarnowie odbędzie się w terminie 19-25 lipca 2014 r. Dodatkowy termin naboru może 

zostać ogłoszony w razie niewypełnienia limitu przyjęć na I rok. 

 

Przebieg egzaminu wstępnego na kierunek Wzornictwo w Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Tarnowie ma charakter dwuetapowy. 

I ETAP- egzamin praktyczny i zadanie kierunkowe 

Termin: 21 – 22 lipca 2014 r. 

Egzamin praktyczny obejmuje rysunek – studium martwiej natury (0-10 punktów), malarstwo  

- studium martwej natury (0-15 punktów) oraz specjalistyczne zadanie kierunkowe 
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sprawdzające uzdolnienia kreacyjne, wyobraźnię przestrzenną i wyczucie proporcji (0-25 

punktów). 

Kandydaci zgłaszają się na egzamin z własnymi materiałami i przyborami. Do 

przeprowadzenia egzaminu praktycznego niezbędne będą 2 białe kartony w formacie 100x70 

cm oraz jeden 50x70 cm, przybory rysunkowe (ołówki, gumki, węgiel, sepia, tusz itp.) oraz 

farby (akrylowe, tempery, akwarele) a także linijka, nożyczki, nożyk do cięcia papieru. Prace 

wykonane  w trakcie egzaminu praktycznego nie będą zwracane kandydatom.  

 

II ETAP- przegląd tzw. teczki z pracami i rozmowa kwalifikacyjna 

Termin: 24-25 lipca 2014 r. 

• Przegląd tzw. teczki z pracami artystycznymi, punktacja: od 0 do 30 punktów 

(minimum 20 punktów). 

• Rozmowa kwalifikacyjna na tematy związane ze sztuką i sprawdzająca 

zainteresowanie danym kierunkiem, punktacja od 0 do 20 punktów (minimum 10 

punktów). 

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie są zobowiązani do przedstawienia komisji tzw. teczki  

z pracami plastycznymi i projektowymi – do 15 prac plastycznych studyjnych (rysunkowych  

i malarskich) oraz pracami świadczącymi o zainteresowaniu kierunkiem studiów (do 10 prac,  

np.: zdjęcia własnych, zrealizowanych projektów, praca dyplomowa z liceum plastycznego, 

zdjęcia modeli, grafika komputerowa, itp.). Wszystkie prace powinny być czytelnie podpisane 

i datowane. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje prezentację i omówienie przez kandydata 

zadań zrealizowanych w trakcie I etapu egzaminu, wybranych prac z portfolio oraz podstaw 

wiedzy o kulturze, sztuce, rozwoju techniki oraz historii i współczesnych zagadnień 

wzornictwa. W trakcie rozmowy dostępne są prace zrealizowane w trakcie egzaminu 

praktycznego. 

 

PUNKTACJA 

Przebieg egzaminu wstępnego na kierunek Wzornictwo w Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Tarnowie ma charakter dwuetapowy. 

I etap - egzamin praktyczny i zadanie kierunkowe  

Punktacja: od 0 do 50 punktów (minimum 30 punktów). 

II etap - przegląd tzw. teczki z pracami artystycznymi i rozmowa kwalifikacyjna na tematy 

związane ze sztuką i sprawdzająca zainteresowanie danym kierunkiem. 

 - przegląd tzw. teczki z pracami artystycznymi, punktacja: od 0 do 30 punktów (minimum  

20 punktów), 
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- rozmowa kwalifikacyjna, punktacja od 0 do 20 punktów (minimum 10 punktów). 

Punktacja łączna: 100 punktów. Egzamin wstępny jest zdany, jeżeli w trybie postępowania 

kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 60 punktów. 

Kandydatów obowiązują wszystkie zadania sprawdzianu kwalifikacji. Na studia zostaną 

przyjęci kandydaci, którzy uzyskają, co najmniej minimalną ilość punktów za wszystkie 

obowiązujące zadania egzaminu wstępnego i w ramach limitu przyjęć zajmą kolejne miejsca 

na liście rankingowej. 

 

Kandydaci zakwalifikowani na I rok studiów powiadamiani są przez Komisję 

Rekrutacyjną poprzez listy wywieszane na tablicach ogłoszeń w PWSZ w Tarnowie oraz na 

stronie internetowej Uczelni. W wyniku tego kandydaci maja obowiązek dokonania zapisu na 

studia w terminie od 28 lipca 2014 r. do 14 sierpnia 2014 r. osobiście lub przez osobę 

upoważnioną przez kandydata (wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Postępowania Rekrutacyjnego na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  

w Tarnowie na rok akademicki 2014/2015) . 

 

I. Terminarz głównej rekrutacji na kierunek : Wzornictwo 

 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, w roku akademickim 2014/2015 

 

05.05-18.07.2014 r. Rejestracja w Systemie Elektronicznej Rekrutacji 

Kandydatów i wnoszenie opłaty za postępowanie 

rekrutacyjne. 

21 – 22.07.2014 r. I etap: egzamin praktyczny i zadanie kierunkowe. 

22.07.2014 r. Ocena prac zrealizowanych na I etapie egzaminu.  

23.07.2014 r. Ogłoszenie wyników I etapu egzaminu i listy 

osób dopuszczonych do II etapu egzaminu.  

24-25.07.2014 r. II etap: przegląd tzw. teczki i rozmowa 

kwalifikacyjna. 

25.07.2014 r. Ogłoszenie wyników. 
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II. Terminarz dodatkowej rekrutacji na kierunek: Wzornictwo 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, w roku akademickim 2014/2015 

 

01.09 – 16.09.2014 r. Rejestracja w Systemie Elektronicznej Rekrutacji 

Kandydatów i wnoszenie opłaty za postępowanie 

rekrutacyjne.. 

17.09.2014 r. I etap: egzamin praktyczny i zadanie kierunkowe. 

18.09.2014 r. Ocena prac zrealizowanych na I etapie egzaminu. 

18.09.2014 r. Ogłoszenie wyników I etapu egzaminu i listy 

osób dopuszczonych do II etapu egzaminu.  

19.09.2014 r. II etap: przegląd teczki i rozmowa kwalifikacyjna. 

19.09.2014 r. Ogłoszenie wyników. 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu Postępowania Rekrutacyjnego na rok akademicki 2014/2015 

 
 

Zasady rekrutacji na kierunek: Grafika  
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, 

 w roku akademickim  2014/2015 
 
 

Do odbywania studiów I stopnia na kierunku Grafika w Instytucie Sztuki Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie może być dopuszczona osoba, która: 

• posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce lub za granicą, 

• w trybie rekrutacji przedstawi prace świadczące o zdolnościach i umiejętnościach 

plastycznych oraz posiada wiedzę kierunkową, 

• uzyska pozytywny wynik za wszystkie oceniane etapy egzaminu oraz na rankingowej 

liście klasyfikacyjnej zajmie pozycję mieszczącą się w ustalonym limicie przyjęć. 

W miarę wolnych miejsc jest możliwość przyjęcia kandydatów na studia I stopnia na 

kierunek Grafika bez egzaminu wstępnego o ile te osoby zdały pozytywnie egzamin wstępny 

na innych uczelniach artystycznych w Polsce na kierunek grafika. 

 

Do postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2014/2015 zostaną dopuszczeni 

kandydaci, którzy w terminie od dnia 05 maja 2014 r. do dnia 18 lipca 2014 r. dokonają 

rejestracji w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów. 

Niezbędnym warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest 

dokonanie przez niego do dnia 18 lipca 2014 r. opłaty za postępowanie rekrutacyjne na 

konto Uczelni, w kwocie ustalonej przez Rektora. W tytule dowodu wpłaty należy wpisać kod 

rekrutacyjny nadawany kandydatowi przez system Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów. 

Opłata nie podlega zwrotowi. 

Główna rekrutacja na kierunek Grafika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  

w Tarnowie odbędzie się w terminie 19-25 lipca 2014 r. Dodatkowy termin naboru może 

zostać ogłoszony w razie niewypełnienia limitu przyjęć na I rok. 

 

Przebieg egzaminu wstępnego na kierunek Grafika w Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Tarnowie ma charakter dwuetapowy. 

I ETAP- egzamin praktyczny i zadanie kierunkowe 

Termin: 21-22 lipca 2014 r. 

Egzamin praktyczny obejmuje rysunek – studium postaci (0-10 punktów), malarstwo - 

studium martwej natury (0-15 punktów) oraz zadanie kierunkowe – praca z wyobraźni, 
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mająca na celu sprawdzenie kreatywności, wyobraźnię  przestrzenną, wyczucie proporcji              

i umiejętności tworzenia prostych kompozycji jak również logicznego myślenia (0-25 

punktów). 

Kandydaci zgłaszają się na egzamin z własnymi materiałami i przyborami. Do 

przeprowadzenia egzaminu praktycznego niezbędne będą 2 białe kartony w formacie 100x70 

cm oraz jeden 50x70 cm lub podobrazie,  przybory rysunkowe (ołówki, gumki, węgiel, sepia, 

tusz itp.) oraz farby (akrylowe, tempery, akwarele) a także linijka, nożyczki, nożyk do cięcia 

papieru, klej do papieru. 

Prace wykonane w trakcie egzaminu praktycznego nie będą zwracane kandydatom.  

 

II ETAP- przegląd tzw. teczki z pracami i rozmowa kwalifikacyjna 

Termin: 24-25 lipca 2014 r. 

• Przegląd tzw. teczki z pracami artystycznymi, punktacja: od 0 do 30 punktów 

(minimum 20 punktów), 

• Rozmowa kwalifikacyjna, punktacja od 0 do 20 punktów (minimum 10 punktów). 

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie są zobowiązani do przedstawienia komisji tzw. teczki  

z własnymi pracami plastycznymi i projektowymi (szkice, rysunki, grafiki) - do 15 prac 

studyjnych (rysunkowych i malarskich) oraz pracami świadczącymi o zainteresowaniu 

kierunkiem studiów (np.: fotografie, projekty graficzne, praca dyplomowa z liceum 

plastycznego, grafika komputerowa, itp.). Wszystkie prace powinny być czytelnie podpisane  

i datowane. 

Komisja Rekrutacyjna dokonuje przeglądu i oceny prac bez obecności kandydatów. 

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje prezentację i omówienie przez kandydata zadań 

zrealizowanych w trakcie I etapu egzaminu, wybranych prac z portfolio oraz podstaw wiedzy 

o kulturze, sztuce, rozwoju grafiki  i współczesnych zagadnień projektowania.    

W trakcie rozmowy dostępne są prace zrealizowane w trakcie egzaminu praktycznego. 

 

PUNKTACJA 
Przebieg egzaminu wstępnego na kierunek Grafika w Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Tarnowie ma charakter dwuetapowy. 

I etap - egzamin praktyczny i zadanie kierunkowe 

Punktacja: od 0 do 50 punktów (minimum 30 punktów). 

II etap - przegląd tzw. teczki z pracami artystycznymi i rozmowa kwalifikacyjna  

- przegląd tzw. teczki z pracami artystycznymi, punktacja: od 0 do 30 punktów (minimum  

20 punktów), 
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- rozmowa kwalifikacyjna, punktacja od 0 do 20 punktów (minimum 10 punktów). 

Punktacja łączna: 100 punktów. Egzamin wstępny jest zdany, jeżeli w trybie postępowania 

kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 60 punktów. 

Kandydatów obowiązują wszystkie zadania sprawdzianu kwalifikacji. Na studia zostaną 

przyjęci kandydaci, którzy uzyskają, co najmniej minimalną ilość punktów za wszystkie 

obowiązujące zadania egzaminu wstępnego i w ramach limitu przyjęć zajmą kolejne miejsca 

na liście rankingowej. 

 

Kandydaci zakwalifikowani na I rok studiów powiadamiani są przez Komisję 

Rekrutacyjną poprzez listy wywieszane na tablicach ogłoszeń w PWSZ w Tarnowie oraz na 

stronie internetowej Uczelni. W wyniku tego kandydaci mają obowiązek dokonania zapisu na 

studia w terminie od 28.07.2014r. do 14.08.2014r. osobiście lub przez osobę upoważnioną 

przez kandydata (wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Postępowania 

Rekrutacyjnego na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie na 

rok akademicki 2014/2015). 

 

 

I .Terminarz głównej rekrutacji na kierunek : Grafika  

 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, w roku akademickim 2014/2015 

 

05.05 – 18.07.2014 r.  Rejestracja w Systemie Elektronicznej Rekrutacji 

Kandydatów i wnoszenie opłaty za postępowanie 

rekrutacyjne. 

21 – 22.07.2014 r. I etap: egzamin praktyczny i zadanie kierunkowe. 

22.07.2014 r. Ocena prac zrealizowanych na I etapie egzaminu. 

23.07.2014 r. Ogłoszenie wyników I etapu egzaminu i listy 

osób dopuszczonych do II etapu egzaminu.  

24 – 25.07.2014 r. II etap: przegląd tzw. teczki i rozmowa 

kwalifikacyjna. 

25.07.2014 r. Ogłoszenie wyników. 
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II. Terminarz dodatkowej rekrutacji na kierunek: Grafika 

 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, w roku akademickim 2014/2015 

 

01 – 16.09.2014 r. Rejestracja w Systemie Elektronicznej Rekrutacji 

Kandydatów i wnoszenie opłaty za postępowanie 

rekrutacyjne. 

17.09.2014 r. I etap: egzamin praktyczny i zadanie kierunkowe. 

18.09.2014 r. Ocena prac zrealizowanych na I etapie egzaminu. 

18.09.2014 r. Ogłoszenie wyników I etapu egzaminu i listy 

osób dopuszczonych do II etapu egzaminu.  

19.09.2014 r. II etap: przegląd tzw. teczki i rozmowa 

kwalifikacyjna. 

19.09.2014 r. Ogłoszenie wyników. 

 
 


