
 

Uchwała nr 11/2020 

Senatu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej  

z dnia 30 czerwca 2020 roku 

 

 

w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz 

sposobów przeprowadzenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów  

w roku akademickim 2021/2022 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 w zw. z art.  70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 13 

Statutu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej, Senat, uchwala co następuje: 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa  prowadzi nabór kandydatów na studia 

pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie), studia drugiego stopnia oraz jednolite 

studia magisterskie w ramach liczby miejsc ustalonej przez Senat, zgodnie z ofertą 

kształcenia dla danej formy studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne).   

2. Jeżeli liczba kandydatów będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc na kierunku, na 

którym jest przewidziany konkurs świadectw decyzją Rektora można odstąpić od 

postępowania rekrutacyjnego i przyjąć wszystkich zgłoszonych kandydatów na podstawie 

złożonych wymaganych dokumentów. 

  

§ 2 

1. Przyjęcia na dany kierunek, poziom, formę studiów odbywają się w ramach limitów miejsc 

na poszczególnych kierunkach studiów ustalonych przez Senat. 

2. W przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na studia, w ramach 

przyznanych przez Rektora limitów miejsc, prowadzenie kształcenia na kierunek, poziom, 

formę studiów może nie zostać rozpoczęte. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Senat.  

3. Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani na wybrany przez siebie kierunek, poziom, 

formę studiów z powodu podjęcia uchwały o nie rozpoczęciu prowadzenia kształcenia, 

będą mogli ubiegać się o przyjęcie na inne, wskazane przez Uczelnię kierunki, poziomy i 

formy studiów, bez dodatkowego postępowania rekrutacyjnego. Decyzję w tej sprawie 

podejmuje Komisja Rekrutacyjna. 

4. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów. W 

przypadku przyjęcia na więcej niż jeden kierunek studiów, kandydat musi dokonać wyboru 

jednego z nich jako podstawowego.  

5. Rekrutacja prowadzona jest na kierunek i formę studiów. Jeżeli na kierunku prowadzi się 

specjalności, student wybiera specjalność zgodnie z programem kształcenia w terminie 

ustalonym przez Dziekana Wydziału.  



 

6. Jeżeli na kierunku studiów wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania – kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na 

studia otrzymuje skierowanie na badania lekarskie. 

 

§ 3 

1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia lub odbywających studia przez 

potwierdzanie efektów uczenia się, odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w 

odrębnych przepisach. 

2. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia przez rekrutację dla kandydatów 

będących laureatami oraz finalistami olimpiad stopnia centralnego, odbywa się 

zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.  

§ 4 

1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia przez rekrutację prowadzi Komisja 

Rekrutacyjna powołana przez Rektora.  

2. Rektor wskazuje przewodniczącego, członka i sekretarza komisji, o których mowa w 

ust.1. 

3. Przyjęcie na studia przez rekrutację następuje w drodze wpisu na listę studentów 

dokonanego przez Komisję Rekrutacyjną. Przewodniczący Komisji podpisuje listę 

studentów przyjętych na studia w drodze wpisu na listę studentów. 

4. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję w 

tej sprawie podpisuje przewodniczący Komisji.  

5. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z: 

a. z przebiegu postępowania rekrutacyjnego, 

b. przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej, dla osób które ubiegały się o 

przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok 

akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został 

podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o którym 

mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.  

6. Komisja Rekrutacyjna zobowiązana jest do sporządzenia dla każdego kierunku i 

formy studiów, na który przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne:  

1) listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia – według kolejności od najwyższej 

do najniższej liczby punktów określonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami 

rekrutacji na danym kierunku,  

2) listy rezerwowej – obejmującej osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia, 

które spełniły wszystkie wymogi rekrutacyjne, ale znalazły się poza limitem 

liczby przyjęć ustalonych przez Senat na dany kierunek studiów – według 

kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów określonych zgodnie ze 

szczegółowymi zasadami rekrutacji na danym kierunku, 

3) listy osób przyjętych na studia w drodze wpisu na listę studentów, 

4) decyzji o odmowie przyjęcia na studia. 

7. Kopia dokumentów wymienionych w ust. 5-6 niezwłocznie po zakończeniu 

postępowania rekrutacyjnego zostaje przekazana do Działu Spraw Studenckich.  



 

8. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania do rektora w terminie 

14 dni od daty jej doręczenia.  

9. Decyzja rektora jest ostateczna.  

10. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.  

 

§ 5 

1. Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się i kończy zgodnie z harmonogramem 

stanowiącym załącznik nr 1. Składa się ono z dwóch tur, a każda z nich z dwóch etapów.  

2. Postępowanie rekrutacyjne – I tura naboru na studia stacjonarne i niestacjonarne 

pierwszego i drugiego stopnia prowadzona będzie na podstawie list osób 

zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć 

ustalonych przez Senat, postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone w II turze. 

Jeżeli po upływie terminu II tury liczba przyjętych na studia będzie nadal mniejsza od 

liczby przyjęć określonych przez Senat, może być prowadzony dodatkowy nabór. 

Decyzję o jego przeprowadzeniu podejmuje rektor. 3. Nabór dodatkowy, o którym mowa 

w ust. 2 następuje na podstawie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez 

Komisję Rekrutacyjną według kolejności zgłoszeń. Kandydaci przyjmowani będą po 

dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów. 

3. Nabór dodatkowy następuje według kolejności zgłoszeń do 31 października danego roku 

akademickiego.  

4. Niezależnie od poziomu, kierunku i formy studiów, kandydat w I i II turze może  

rejestrować się w internetowym systemie „Internetowa Rejestracja Kandydatów” (IRK), 

gdzie kandydat uzupełnia wszystkie niezbędne w procesie rekrutacji dane i drukuje 

generowane na ich podstawie podanie o przyjęcie na studia oraz inne wymagane w 

procesie rekrutacji dokumenty. W przypadku nieskorzystania przez kandydata z 

rejestracji w systemie IRK, kandydat składa wymagane dokumenty w wersji papierowej. 

5. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia zobowiązana jest wnieść opłatę rekrutacyjną, 

której wysokość ustalona jest zarządzeniem Kanclerza. 

 

§ 6 

 Wszystkie czynności w imieniu kandydata związane z procesem rekrutacji mogą wykonywać 

osoby posiadające pełnomocnictwo w tym zakresie, z notarialnym potwierdzeniem 

własnoręczności podpisu kandydata, legitymujące się swoim dokumentem tożsamości 

wymienionym w tymże upoważnieniu. Oryginał pełnomocnictwa należy przechowywać w 

dokumentacji rekrutacyjnej kandydata. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego należy w 

teczce kandydata przechowywać potwierdzoną kopię takiego dokumentu.  

 

 

II. Zasady rekrutacji na studia I stopnia 

 

§ 7 

1.  Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. 

2. Podstawą przyjęcia na studia są punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi za 

przedmioty określone ust. 3, z których zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości.  



 

3. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje punkty za przedmioty, z których 

zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości, zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Lp.  Kierunek studiów Forma studiów  Podstawa rekrutacji 

1.  Pielęgniarstwo stacjonarne, 

niestacjonarne 

a) jeden z wybranych 

przedmiotów – 

biologia, chemia, 

fizyka, geografia, 

j. polski, 

matematyka. 

 

b) jeden z wybranych 

przedmiotów- język 

angielski, język                                           

rosyjski, język 

niemiecki 

2.  Położnictwo stacjonarne, 

niestacjonarne 

a) jeden z wybranych 

przedmiotów – 

biologia, chemia, 

fizyka, geografia, 

j. polski, 

matematyka. 

b) jeden z wybranych 

przedmiotów- język 

angielski, język                                           

rosyjski, język 

niemiecki 

3. Finanse i rachunkowość stacjonarne, 

niestacjonarne 

a) jeden z wybranych 

przedmiotów – 

matematyka, historia,                                         

wiedza o 

społeczeństwie, 

informatyka, 

geografia, j.polski. 

b) jeden z wybranych 

przedmiotów- język 

angielski, język                                           

rosyjski, język 

niemiecki 

4. Budownictwo stacjonarne, 

niestacjonarne 

a) jeden z wybranych 

przedmiotów – 

matematyka, fizyka, 

informatyka, chemia. 

b) jeden z wybranych 

przedmiotów- język 

angielski, język                                           

rosyjski, język 

niemiecki 

 



 

 

Liczbę punktów oblicza się według wzoru: 

• Kandydaci legitymujący się "nową maturą" (przyjmuje się, że 1%=1 punkt) 

 L n = P + O  

gdzie: Ln – łączna liczba punktów rekrutacyjnych przyznanych kandydatowi. 

           P - liczba punktów z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub na 

poziomie rozszerzonym, odpowiednio z jednego z przedmiotów wskazanych w lit. a czwartej 

kolumny określonej ust. 3 (wyższa, jeśli jest więcej niż jedna); liczba punktów uzyskana na 

poziomie rozszerzonym jest dodatkowo mnożona przez współczynnik 1,5.  

           O - liczba punktów z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub na 

poziomie rozszerzonym z języka obcego, wskazanego w lit. b czwartej kolumny w tabeli 

określonej w ust. 3 (wyższa, jeśli jest więcej niż jedna); liczba punktów uzyskana na poziomie 

rozszerzonym jest dodatkowo mnożona przez współczynnik 1,5.  

• Kandydaci legitymujący się "starą maturą"  

L s = 30 x P + 20 x O  

gdzie: Ls – łączna liczba punktów rekrutacyjnych przyznanych kandydatowi.  

           P – ocena z egzaminu dojrzałości, odpowiednio z jednego wybranego przedmiotu w 

ust. 3 ust. 1a (wyższa, jeśli jest więcej niż jedna).  

           O – ocena z egzaminu dojrzałości z języka obcego wskazanego w lit. b trzeciej 

kolumny w tabeli określonej ust. 3 (wyższa, jeśli jest więcej niż jedna).  

 

 

III. Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia 

 

§ 8 

1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli co 

najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskali tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo 

magistra i posiadają dyplom ich ukończenia.  

2. Rekrutacja na kierunek  - Ekonomia, studia stacjonarne/niestacjonarne drugiego 

stopnia 2-letnie (uzupełniające/magisterskie), profil praktyczny:  

 

• Kryteria rekrutacji: 

 Pozycję kandydata na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stanowić będzie 

liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych na podstawie ostatecznego wyniku studiów 

pierwszego stopnia (ocena na dyplomie):  

 

Liczba punktów: Ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana jest na punkty rekrutacyjne 

w następujący sposób: 

5,0 - 100 pkt.  

4,5 - 80 pkt.  

4,0 - 60 pkt.  

3,5 - 40 pkt.  

3,0 - 20 pkt.  



 

Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przy kwalifikacji za ocenę na 

dyplomie wynosi 100. W przypadku równej liczby punktów rekrutacyjnych – decyduje 

średnia ważona ze studiów I stopnia. 

 

3. Rekrutacja na kierunek - Pielęgniarstwo studia stacjonarne/niestacjonarne drugiego 

stopnia, 2- letnie (uzupełniające/ magisterskie) profil praktyczny: 

• Kryteria rekrutacji: 

 Pozycję kandydata na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stanowić będzie 

liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych na podstawie ostatecznego wyniku studiów 

pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo (ocena na dyplomie):  

Liczba punktów: Ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana jest na punkty rekrutacyjne 

w następujący sposób: 

5,0 - 100 pkt.  

4,5 - 80 pkt.  

4,0 - 60 pkt.  

3,5 - 40 pkt.  

3,0 - 20 pkt.  

Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przy kwalifikacji za ocenę na 

dyplomie wynosi 100. W przypadku równej liczby punktów rekrutacyjnych – decyduje 

średnia ważona ze studiów I stopnia. 

 

 

IV. Zasady rekrutacji na jednolite studia magisterskie 

 

§ 9 

1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.  

2. Podstawą przyjęcia na studia są przyznawane kandydatowi punkty rekrutacyjne. 

3. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje punkty za przedmioty, z których 

zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości, zgodnie z poniższą tabelą:  

4.  

Lp. Kierunek studiów Forma studiów  Podstawa rekrutacji 

1. Fizjoterapia  a) jeden z wybranych przedmiotów – 

biologia, chemia, fizyka, 

matematyka, geografia, j. polski, 

informatyka. 

 

b) jeden z wybranych przedmiotów- 

język angielski, język rosyjski, język 

niemiecki 

 

 

Liczbę punktów oblicza się według wzoru:  

• Kandydaci legitymujący się "nową maturą" (przyjmuje się, że 1%=1punkt) 

L n = P + O 



 

gdzie: Ln – łączna liczba punktów rekrutacyjnych przyznanych kandydatowi.  

           P - liczba punktów z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub na 

poziomie rozszerzonym, odpowiednio z jednego z przedmiotów wskazanych w lit. a czwartej 

kolumny określonej ust.3 (wyższa, jeśli jest więcej niż jedna); liczba punktów uzyskana na 

poziomie rozszerzonym jest dodatkowo mnożona przez współczynnik 1,5. 

           O - liczba punktów z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub na 

poziomie rozszerzonym z języka obcego, wskazanego w lit. b czwartej kolumny w tabeli 

określonej w ust. 3 (wyższa, jeśli jest więcej niż jedna); liczba punktów uzyskana na poziomie 

rozszerzonym jest dodatkowo mnożona przez współczynnik 1,5.  

• Kandydaci legitymujący się "starą maturą"  

L s = 30 x P + 20 x O 

gdzie: Ls – łączna liczba punktów rekrutacyjnych przyznanych kandydatowi. 

           P – ocena z egzaminu dojrzałości, odpowiednio z jednego wybranego przedmiotu w 

ust. 3 ust. 1a (wyższa, jeśli jest więcej niż jedna).  

           O – ocena z egzaminu dojrzałości z języka obcego wskazanego w lit. b trzeciej 

kolumny w tabeli określonej ust. 3 (wyższa, jeśli jest więcej niż jedna). 

 

 

V. Zasady przyjęcia na studia w wyniku przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla 

osób które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku 

studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których 

wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został 

podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o którym mowa w 

art. 44 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 

 

§ 10 

1. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się osoby, których wynik 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w 

wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o którym mowa w art. 44z ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.  

2. Kandydaci o których mowa w ust.1. zobowiązani są do wzięcia udziału w poszczególnych 

turach i etapach postępowania rekrutacyjnego określonego w § 5 ust. 1. 

3. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej, wobec kandydata, o 

którym mowa w ust. 1 poza terminami określonymi w § 5 ust. 1, jedynie w przypadku 

nieprzekroczenia limitu miejsc na poszczególnych kierunkach studiów przez uczelnię.  

4. Rekrutacja uzupełniająca następuje według kolejności zgłoszeń do 31 października danego 

roku akademickiego. Decyzję o jej przeprowadzeniu podejmuje rektor. 

5. Kandydaci, o których mowa w ust.1. przyjmowani są na studia w drodze wpisu na listę 

studentów na podstawie dokumentów obowiązkowych do przedłożenia w procedurze 

rekrutacyjnej zgodnie z zasadami określonymi w § 4 niniejszych zasad.  

 

 

 



 

VI. Etapy postępowania rekrutacyjnego 

 

§ 11 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w dwóch etapach.  

2. Etap pierwszy obejmuje: 

1) elektroniczną rejestrację kandydata w systemie IRK lub złożenie dokumentów 

w formie papierowej,  

2) wniesienie opłaty - w terminie, w wysokości i na zasadach określonych przez 

kanclerza, za postępowanie związane z ubieganiem się o przyjęcie na studia. 

3. Etap drugi obejmuje:  

1) przyjęcie od kandydatów dokumentów wymaganych w postępowaniu 

rekrutacyjnym określonych w rozdziale VII w terminie wskazanym w 

harmonogramie rekrutacji, 

2) sprawdzanie poprawności wyliczeń punktów rekrutacyjnych oraz zgodności 

pozostałych danych kandydata z danymi podanymi przy rejestracji 

elektronicznej lub w złożonych dokumentach w wersji papierowej,  

3) przygotowanie list zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,   

4) przygotowanie listy osób przyjętych na studia w drodze wpisu na listę 

studentów,  

5) przygotowanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia.  

4. W przypadku: dokonania nieprawidłowej/niepełnej rejestracji, nie uiszczenia opłaty za 

postępowanie rekrutacyjne zgodnie z zasadami określonymi przez Kanclerza, kandydat 

nie zostaje dopuszczony do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego i uważany jest 

za rezygnującego z ubiegania się na studia.  

5. Niezłożenie przez kandydata wymaganych dokumentów lub innych braków formalnych 

w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest równoznaczne z rezygnacją z 

ubiegania się o przyjęcie na studia.  

6. O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście osób 

zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, ustalone według kolejności od najwyższej do 

najniższej liczby punktów rekrutacyjnych, w ramach określonego limitu przyjęć na dany 

kierunek i poziom dla tych osób.  

 

§ 12 

1. Rejestracja kandydatów prowadzona  jest w formie elektronicznej, zwanej dalej 

Internetową Rejestracją Kandydatów (IRK), na stronie internetowej Uczelni 

eMazovia. W przypadku gdy kandydat nie skorzysta z IRK,  składa dokumenty w 

formie papierowej 

2. W celu rejestracji kandydat:  

1) zakłada konto rejestracyjne,  

2) dokonuje wyboru kierunku studiów,  

3) wypełnia i zatwierdza formularz danych osobowych oraz zamieszcza zdjęcie w 

wersji elektronicznej, 



 

4) wpisuje wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości z przedmiotów, za które 

przysługują punkty rekrutacyjne lub z dyplomu ukończenia studiów I stopnia w 

przypadku studiów II stopnia,  

5) wnosi opłatę za postępowanie rekrutacyjne, nie później niż w ostatnim dniu 

rejestracji elektronicznej. 

3. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego 

konta rejestracji. Uczelnia nie odpowiada za skutki udostępniania hasła osobom 

trzecim.  

4. Rejestrację drogą internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez 

kandydata wymaganych danych oraz wniesieniu opłaty za postępowanie rekrutacyjne. 

Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularza internetowego lub podania 

nieprawdziwych danych ponosi kandydat.  

 

§ 13 

1. W Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) kandydat jest informowany o 

etapach postępowania rekrutacyjnego w ramach swojego konta rejestracyjnego.  

2. Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia w drodze 

wpisu na listę studentów lub decyzji administracyjnej, bez wskazania liczby punktów.  

3. Warunkiem wpisania kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, na 

listę osób przyjętych na studia w drodze wpisu na listę studentów jest pozytywne przejście 

etapów postępowania rekrutacyjnego i zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną oraz 

złożenie pisemnego oświadczenia woli o chęci studiowania.  

4. Kandydat, składający dokumenty o przyjęcie na studia, składa na piśmie w Uczelni 

upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacyjne m.in. do 

sporządzania list, zestawień, rankingów z ocenami oraz danymi osobowymi wynikającymi 

z trybu pracy Komisji Rekrutacyjnej oraz procesu dydaktycznego realizowanego w całym 

okresie studiów w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej. Wzór ww. 

oświadczenia określa Rektor.  

 

VII. Wymagane dokumenty 

 

§ 14 

1. Kandydat składa wymagane dokumenty:  

1)  podanie kandydata wygenerowane z Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) lub 

podanie w wersji papierowej, 

2)  świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach 

egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w 

przepisach o systemie oświaty lub poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa 

dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu 

maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o 

systemie oświaty – w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia, 

3)  świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie 

nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty 

lub poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości i dyplomu 



 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie 

technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty - w przypadku kandydata 

na studia pierwszego stopnia;,  

4)  świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z 

poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 

zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o 

systemie oświaty lub poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości i 

zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów 

oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na 

poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty - w przypadku 

kandydata na studia pierwszego stopnia,  

5)  świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub poświadczoną przez uczelnię kopię 

przedmiotowych dokumentów,  

6)  świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub poświadczoną przez uczelnię kopię 

przedmiotowych dokumentów,  

7)  świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o 

wzajemnym uznawaniu dyplomów lub poświadczoną przez uczelnię kopię 

przedmiotowych dokumentów, 

8)  świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu 

dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r. lub 

poświadczoną przez uczelnię kopię przedmiotowych dokumentów  

9)  dyplom ukończenia studiów lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu 

ukończenia studiów – w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia 

10) suplement do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub drugiego stopnia 

lub jednolitych magisterskich) – w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia 

studiów magisterskich,  

11) fotografię w wersji elektronicznej,  

12) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,  

13) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku 

studiów wystawione przez lekarza medycyny pracy, (uczelnia wystawia skierowanie 

na badania lekarskie kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na studia w trakcie 

składania dokumentów na wybranych kierunkach),  

14)  w przypadku kandydata posiadającego maturę lub studia I stopnia uzyskane poza 

granicami Polski wymaganym jest dostarczenie oryginałów dokumentów oraz 

tłumaczeń ich przez tłumaczy przysięgłych.  

2. Kandydaci cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia w języku polskim zgodnie z 

zasadami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, oprócz kompletu 

wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 1. składają dodatkowo: 

1) przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego świadectwo ukończenia szkoły średniej, 

dyplomu itd., 



 

2) kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, 

3) ważne dokumenty określone w ust. 5 załącznika nr 2 do uchwały określającego zasady 

rekrutacji i odbywania studiów przez cudzoziemców w języku polskim.  

 

 

VIII. Sposób przeliczania ocen z dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej 

szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, wydanych kandydatom 

kwalifikowanym na studia pierwszego stopnia 

 

§ 15 

1. Osoby dysponujące dyplomem ukończenia zagranicznej szkoły równorzędnej polskiej 

szkole ponadgimnazjalnej, kwalifikowane na studia pierwszego stopnia na zasadach 

właściwych dla obywateli polskich i nie dysponujące na dyplomie ocenami 

równorzędnymi ocenom polskiej matury z przedmiotów wymaganych w postępowaniu 

rekrutacyjnym, kwalifikowane będą na podstawie ocen dokumentujących na tym 

dyplomie ukończenie nauki z przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji.  

2. Decyzje o uznaniu ocen w postępowaniu rekrutacyjnym, kwalifikowane będą na 

podstawie ocen dokumentujących na tym dyplomie ukończenie nauki z przedmiotu 

stanowiącego podstawę kwalifikacji.  

3. Decyzję o uznaniu ocen w postępowaniu kwalifikacyjnym podejmuje Wydziałowa 

Komisja Rekrutacyjna.  

 

§ 16 

1. Sposób przeliczania ocen z dyplomów wydawanych przez szkoły w krajach Unii 

Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie na system właściwy 

„starej matury” lub „nowej matury”: 

  

Skala ocen w krajach UE i USA 

System ocen 

 

 

„starej matur” w skali 

1-6 
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A,  

A+ 

Excellent 94-100 A2 
1 

10 10 13 Celujący (6,0) 

A  86-93 A1 1,1-1,5   12 Bardzo dobry plus (5,5) 

B+  78-85 B3 

1,6-2,0 

   Bardzo dobry (5,0) 

B Above 

average 

 B2 9 9 11 Bardzo dobry (5,0) 

B-  70-77 B1 
2,1-2,5 

  10 Dobry plus (4,5) 

C+   C3 8 8 9 Dobry plus (4,5) 

C Average 62-69 C2 2,6-3,0 7 7 8 Dobry (4,0) 



 

C-   C1   7 Dobry (4,0) 

D+  54-61 D3 3,1-3,5   6 Dostateczny plus (3,5) 

D Below 

avarage 

46-53 D2 
3,6-4,0 

6 6  Dostateczny (3,0) 

E+  38-45 D1 
 

   Dopuszczający plus 

(2,5) 

E Minimum 

passing 

30-37 E 
 

 5  Dopuszczający (2,0) 

F, 

G 

Failure do 29 F 
5 

1-5 1-4 1-5 Niedostateczny (-) 

 

2. Sposób przeliczania ocen z dyplomów wydanych przez szkoły na Ukrainie na system 

właściwy „starej matury” lub „nowej matury” 

 

System oceniania w Ukrainie System ocen „starej 

matury” w skali 1-6 Skala 1-5 Skala 1-12 

5 12 Celujący  (6,0) 

 11 Bardzo dobry plus (5,5) 

 10 Bardzo dobry (5,0) 

4 9 Dobry plus (4,5) 

 8 Dobry (4,0) 

 7 Dostateczny plus (3,5) 

3 6 Dostateczny (3,0) 

 5 Dopuszczający (2,0) 

2 1-4 Niedostateczny (-) 

 

3. Sposób przeliczania ocen z dyplomów wydanych przez szkoły w republice Białorusi 

oraz Federacji Rosyjskiej na system właściwy „starej maturze” lub „nowej maturze”: 

 

System oceniania w Białorusi i Rosji System ocen „starej 

matury” w skali 1-6 Skala 1-5 Skala 1-10 

5 10 Celujący  (6,0) 

 9 Bardzo dobry plus (5,5) 

 8 Bardzo dobry (5,0) 

4 7 Dobry plus (4,5) 

 6 Dobry (4,0) 

 5 Dostateczny plus (3,5) 

3 4 Dostateczny (3,0) 

 3 Dopuszczający (2,0) 

2 2 Niedostateczny (-) 

 

 



 

IX. Postanowienia końcowe 

 

§ 17 

1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia w trybie określonym niniejszymi zasadami 

uprawnieni są obywatele polscy oraz cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust. 1-2 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zasady podejmowania i odbywania studiów 

w języku polskim przez cudzoziemców określa załącznik nr 1.  

2. Studia stacjonarne i niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłat określa Instrukcja 

finansowa ustalana przez Kanclerza. 

3. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszymi zasadami decyzję podejmuje Rektor.  

 

§ 18 

 Uczelnia podaje do publicznej wiadomości ustalone warunki, tryb oraz terminy jej 

rozpoczęcia i zakończenia oraz sposoby jej przeprowadzania poprzez zamieszczenie na 

stronie internetowej Uczelni i Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 19 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



 

Załącznik  nr 1 do uchwały Senatu  nr 11/2020 

z dnia 30 czerwca 2020r  

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 

 

 I  TURA 

Etap I:   

1. Elektroniczna rejestracja kandydata w systemie IRK lub złożenie dokumentów w 

formie papierowej, uiszczenie opłaty za postępowanie związane z ubieganiem się o 

przyjęcie na studia     -    1 lipca 2021  

2. Koniec I etapu I tury rekrutacji  - 23 sierpnia 2021   

3. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia -  27 sierpnia 2021 

Etap II:   

1. Przyjmowanie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym wraz z 

potwierdzeniem woli podjęcia studiów  - 28 sierpnia 2021  

2. Koniec II etapu I tury rekrutacji - 7 września 2021  

3. Ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów. -  10 września 2021  

4. Ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów - od 11 września 2021  

 

II TURA 

 

Etap I:   

1. Elektroniczna rejestracja kandydata w systemie IRK lub złożenie dokumentów w 

formie papierowej, uiszczenie opłaty za postępowanie związane z ubieganiem się o 

przyjęcie na studia     -    14  września 2021  

2. Koniec I etapu II  tury rekrutacji  - 9 października 2021  

3. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia -  12 października 

2021 

Etap II:   

1. Przyjmowanie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym – 

13 października 2021  

2. Koniec II etapu II tury rekrutacji – 16 października 2021  

3. Ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów – 

19 października 2021  

4. Ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów - od 19 października  2021  

 

 

 



 

Załącznik  nr 2 do uchwały Senatu  nr 11/2020 

z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie  

 

 

Zasady rekrutacji i odbywania studiów przez cudzoziemców na studiach w języku 

polskim 

 

 

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, na podstawie:  

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

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

określonych w tych umowach;  

c) decyzji ministra;  

d) decyzji administracyjnej rektora uczelni.  

2. Cudzoziemcy przyjmowani są na studia w języku polskim zgodnie z zasadami określonymi 

w art.144 i art. 145 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2094) oraz ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

3. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone 

w języku polskim w trybie określonym zasadami określonymi w rozdziale I oraz w ogólnych 

warunkach, trybie rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkole Wyższej, podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu według tych samych 

zasad, co pozostali kandydaci oraz składają wszystkie wymagane dokumenty, w terminach 

wskazanych w harmonogramie rekrutacji. 

4. Komisja Rekrutacyjna zobowiązane jest do sporządzenia dla przyjętego na studia 

cudzoziemca decyzji administracyjnej, którą podpisuje rektor.  

5. Cudzoziemcy niewymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia, mogą podejmować i odbywać studia 

stacjonarne na zasadach odpłatności lub studia niestacjonarne. Podlegają oni postępowaniu 

rekrutacyjnemu według tych samych zasad, co pozostali kandydaci oraz składają wszystkie 

wymagane dokumenty, określone w ust. 6 a, c-d niniejszych zasad, w terminach wskazanych 

w harmonogramie rekrutacji. Cudzoziemiec składa również ważne dokumenty potwierdzające 

obywatelstwo, pobyt lub status inny niż określony w art. 324 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, uprawniający go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 

 

 

 


