
ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

Sposób przeliczania ocen z dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły 

ponadpodstawowej wydanych kandydatom kwalifikowanym  

na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie  

 

§1 

1. Do postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2021/2022 mogą być dopuszczeni 

kandydaci cudzoziemcy, którzy zarejestrują się w udostępnionym systemie rekrutacji 

elektronicznej. 

1.1. Kandydaci cudzoziemcy zakwalifikowani na studia dostarczają do właściwego 

Dziekanatu następujące dokumenty: 

a) wydrukowany i podpisany formularz internetowy z udostępnionego systemu 

rekrutacji elektronicznej, stanowiący podanie o przyjęcie na studia (w przypadku braku 

numeru PESEL należy wpisać jedenaście zer), 

b) dowody wpłat za opłatę rekrutacyjną i Elektroniczną Legitymację Studencką, 

c) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (zaświadczenie  

o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim  

w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego, 

posiadanie certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową 

Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, świadectwa, 

dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły 

ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone samym języku polskim. W razie 

braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego uzyskanie 

potwierdzenia Uczelni, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego 

pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. Potwierdzenie znajomości języka 

polskiego należy przeprowadzić z wykorzystaniem technologii informatycznych, 

d) dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,  

w  przypadku rekrutacji na studia II stopnia 

e) oświadczenie kandydata o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej na wypadek 

choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków (na okres kształcenia w Polsce), 

Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie cudzoziemca 

ubiegającego się o przyjęcie na studia, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym 

Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia, 

f) polskie świadectwo dojrzałości (kopia lub kopia odpisu sporządzonego przez 

wystawcę świadectwa dojrzałości), 



g) lub zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo (kopia lub 

kopia duplikatu sporządzonego przez wystawcę świadectwa zagranicznego lub jednostkę 

do tego uprawnioną), 

h) lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania  się o przyjęcie 

na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja 

wydająca świadectwo, uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu 

dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych  

i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznany na podstawie umowy 

międzynarodowej za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości 

lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej (wymóg 

legalizacji nie dotyczy dyplomu International Baccalaureate oraz dyplomu European  

Baccalaureate), 

i) tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski przez tłumacza przysięgłego 

albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany 

dokument (wymóg tłumaczenia nie dotyczy dyplomu International Baccalaureate), 

j) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym 

kierunku studiów i formie studiów w roku rekrutacji, wraz z tłumaczeniem przysięgłym 

na język polski lub potwierdzone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku 

braku możliwości uzyskania zaświadczenia lekarskiego, dopuszcza się możliwość 

dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów  

w ciągu 30 dni od rozpoczęcia studiów. 

k) 1 aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu 

dowodów osobistych w formie cyfrowej – dołączoną (wgraną) do internetowego 

formularza rejestracyjnego, 

l) oświadczenie o wyborze zasad przyjęcia i odbywania studiów, 

m) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób 

niepełnoletnich. 

1.1.1. Kandydaci cudzoziemcy zakwalifikowani na studia zobowiązani są do: 

a) okazania do wglądu Karty Polaka zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia 

rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy, decyzji 

w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, dokumentu potwierdzającego status 

uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystanie z ochrony czasowej bądź 

uzupełniającej, dokumentu potwierdzającego rodzaj i stopień pokrewieństwa  

z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem zamieszkiwania na terenie 

Polski, pracownikowi Dziekanatu niezwłocznie gdy będzie to możliwe z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa, nie później niż w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć na Uczelni. 



b) okazania do wglądu paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości 

pracownikowi Dziekanatu niezwłocznie gdy będzie to możliwe z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa, nie później niż w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć na Uczelni. 

c) okazanie do wglądu wizy pracownikowi Dziekanatu niezwłocznie gdy będzie  

to możliwe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, nie później niż w ciągu 7 dni  

od rozpoczęcia zajęć na Uczelni. 

1.2. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim, a w przypadku 

dokumentów w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe na język 

polski sporządzone przez: 

a) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa 

Sprawiedliwości RP, 

b) osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie Unii Europejskiej,  

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 

– stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie 

członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), 

c) konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa – miejsca wydania 

świadectwa. 

d) akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne 

lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie 

edukacji wydano dokument. 

1.3. Przyjmowanie dokumentów odbywa się w terminach określonych w harmonogramie 

rekrutacji, zawartym w załączniku nr 1 do Uchwały Senatu PWSIiP w Łomży  

Nr 34/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.  

§2 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw zagranicznych: 

 

1. Ukraina 

Wyniki uzyskane na Atestat (АТEСТАТ), wyrażone w skali 1–12, są przeliczane jako 

matura na poziomie podstawowym, wyniki na ZNO (ЗНО, YҠPAЇHCЬКИЍ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ) (skala 100–200) – jako matura na poziomie 

rozszerzonym. 

Ocena na świadectwie (skala 1-12) Punkty PWSIiP 

12 100 

11 92 

10 83 

9 75 

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html


8 67 

7 58 

6 50 

5-1 0 

 

Wyniki uzyskane na ZNO (skala 100–200): od wyniku uzyskanego przez kandydata należy 

odjąć 100 a następnie pomnożyć otrzymaną liczbę przez 1,5 i wpisać jako punkty z matury na 

poziomie rozszerzonym. 

 

2. Białoruś  

Wyniki uzyskane na Atestat (АТEСТАТ) , wyrażone w skali 1–10, są przeliczane jako matura 

na poziomie podstawowym, wyniki na CT (ЦТ) (skala 1–100) – jako matura na poziomie 

rozszerzonym.  

Ocena na świadectwie (skala 1-10) Punkty PWSIiP 

10 100 

9 90 

8 80 

7 70 

6 60 

5 50 

4-1 0 

 

Wyniki uzyskane na CT (skala 1–100) należy pomnożyć przez 1,5 i wpisać jako punkty z 

matury na poziomie rozszerzonym. 

 

3. Litwa 

Wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły, wyrażone w skali 1–10, są przeliczane 

jako matura na poziomie podstawowym, wyniki na Brandos Atestatas (skala 1–100) – jako 

matura na poziomie rozszerzonym. 

 

Ocena na świadectwie (skala 1-10) Punkty PWSIiP 

10 100 

9 90 

8 80 

7 70 

6 60 

5 50 

4-1 0 



 

Wyniki uzyskane na Brandos Atestatas należy pomnożyć przez 1,5 i wpisać jako punkty z 

matury na poziomie rozszerzonym. 

 

4. USA 

Wyniki uzyskane na High School Diploma, wyrażone w skali A–F, są przeliczane jako matura 

na poziomie podstawowym, wyniki z egzaminu SAT/ACT/AP – jako matura na poziomie 

rozszerzonym (skala zależna od egzaminu).  

 

Ocena na świadectwie (skala literowa) Punkty PWSIiP 

A plus 100 

A 94 

A minus 88 

B plus 83 

B 77 

B minus 71 

C plus 65 

C 60 

C minus 54 

D plus 48 

D 42 

D minus 38 

F 0 

 

W przypadku, kandydata przedstawiającego wyniki z egzaminu SAT/ACT/AP – decyzję                     

o uznaniu ocen w postępowaniu kwalifikacyjnym podejmuje Wydziałowa Komisja 

Rekrutacyjna. 

 

5. Wielka Brytania 

Wyniki uzyskane AS-Levels, wyrażone w skali A–E, są przeliczane jako matura na poziomie 

podstawowym, wyniki na A-Levels wyrażone w skali A*–E – jako matura na poziomie 

rozszerzonym. 

 

 

 

 

 



Wyniki uzyskane z AS-Levels (poziom podstawowy) 

Ocena na świadectwie (skala literowa) Punkty PWSIiP 

A 100 

B 80 

C 60 

D 40 

E 20 

 

Wyniki uzyskane z A-Levels (poziom rozszerzony) 

Ocena na świadectwie (skala literowa) Punkty PWSIiP 

A* 150 

A 125 

B 100 

C 75 

D 50 

E 30 

 

6. Niemcy 

Wyniki uzyskane na Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, wyrażone w skali 1-6, są 

przeliczane jako matura na poziomie podstawowym, wyniki na egzaminie maturalnym              

(skala 1–15) – jako matura na poziomie rozszerzonym. 

 

Ocena na świadectwie (skala 1-6) Punkty PWSIiP 

1 100 

2 80 

3 60 

4 40 

5 20 

6 0 

 

Wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym (skala 1–15) należy pomnożyć przez 10              

i wpisać jako punkty z matury na poziomie rozszerzonym.  

 

7. Rosja 

Wyniki uzyskane na Atestat (АТEСТАТ) wyrażone w skali 1–5, są przeliczane jako 

matura na poziomie podstawowym, wyniki na EGE (СВИДЕТЕЛЬСТВО) (skala 1-100) 

– jako matura na poziomie rozszerzonym. 



 

Ocena na świadectwie (skala 1-6) Punkty PWSIiP 

5 100 

4 75 

3 50 

2 0 

Wyniki uzyskane na EGE (skala 1–100) należy pomnożyć przez 1,5 i wpisać jako 

punkty z matury na poziomie rozszerzonym. 

 

§3 

1. Kandydaci innych państw niż w/w, w celu umożliwienia Uczelnianej Komisji 

Rekrutacyjnej przeliczania punktów kwalifikacyjnych, przedstawiają Komisji 

przetłumaczone na język polski świadectwa wydane w poszczególnych państwach 

równorzędnych świadectwom polskiej szkoły ponadgimnazjalnej. Tłumaczenie 

powinno zawierać przedmioty i uzyskaną ocenę.  Decyzję o uznaniu ocen                   

w postępowaniu kwalifikacyjnym podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.  

2. W przypadku kandydata cudzoziemca, który w postępowaniu rekrutacyjnym 

przedstawia inny dokument niż w/w, decyzję o ilości przyznanych punktów oraz 

zasadach ich przeliczania podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.  

3. Warunkiem uwzględniania ocen w postępowaniu kwalifikacyjnym jest opatrzenie 

apostille dokumentów potwierdzających wykształcenie wydanych za granicą, ich 

legalizacja lub nostryfikacja. 


