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Uchwała nr 11/2017 r. 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 
z dnia 29 maja 2017 r. 

 
w sprawie uchwalenia zasad i trybu rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole 
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w roku akademickim 2018/2019. 
 
 Działając na podstawie art. 6 ust.1 pkt.4 lit. a oraz art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 
lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), 
Senat Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1 
 
Uchwala się zasady i tryb rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole 
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu na rok akademicki 2018/2019. Zasady i tryb rekrutacji 
na studia stanowią załącznik do niniejszej uchwały.  
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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Załącznik do uchwały nr 11/2017 Senatu   
PWSW w Przemyślu z dnia 29 maja 2017 r. 

 
 

Zasady i tryb rekrutacji na studia  w Państwowej Wyższej Szkole 
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w roku akademickim 2018/2019 

 
§ 1 

 
      Rekrutacja na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019 zostanie 

przeprowadzona na następujące kierunki: 
- architektura wnętrz 
- bezpieczeństwo i produkcja żywności 
- filologia polska, 
- filologia ze specjalnością lingwistyka stosowana,  
- filologia ze specjalnością filologia angielska, 
- historia, 
- inżynieria środowiska 
- mechatronika 
- politologia, 
- projektowanie graficzne 
- socjologia 
- stosunki międzynarodowe 
- inżynieria transportu i logistyki. 

§ 2 
 
     Studia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu są 
prowadzone w trybie stacjonarnym. Po 3 lub 3,5 latach studiów (3,5 lub 4 latach w przypadku 
studiów inżynierskich o profilu praktycznym) absolwenci uzyskają dyplom ukończenia 
studiów pierwszego stopnia wraz z tytułem zawodowym licencjata bądź inżyniera  
(w przypadku studiów inżynierskich) Studia w trybie stacjonarnym są bezpłatne.  
 

§ 3 
1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną ustaloną przez 

Rektora. 
2. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi zgodnie z zarządzeniem Rektora. 
 

§ 4 
1. Postępowaniem kwalifikacyjnym obejmuje się wyłącznie osoby posiadające świadectwo 

dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych 
przedmiotów o których mowa w ustawie z 7 września 1991 r. O systemie oświaty  
w oryginale lub w odpisie, w tym świadectwo uzyskane za granicą. 

2. Przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych następuje na podstawie kryteriów 
określonych dla kandydatów z „nową maturą” i kandydatów ze „starą maturą”. 

3. Pod pojęciem kandydata z „nową maturą” rozumie się absolwenta szkoły 
ponadgimnazjalnej, który zdał egzamin maturalny. 

4. Pod pojęciem kandydata ze „starą maturą” rozumie się absolwenta szkoły średniej, który 
zdał egzamin dojrzałości. 

5. Sposób przeliczenia wyników „nowej matury” i ocen „starej matury” na punkty zawarty 
jest w zasadach postępowania kwalifikacyjnego. 
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6. Przepis ust. 2 nie dotyczy laureatów i finalistów olimpiad, osób niepełnosprawnych oraz 
absolwentów legitymujących się dyplomem „matury międzynarodowej”. 

7. Osoby nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są na warunkach określonych w 
ustawie z 27 lipca 2005 roku prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. 
poz.1842 z późn.zm.) oraz w rozporządzeniu MNiSW z dnia 12 października 2006 roku 
w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich 
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 
1501). 

8. Osoby uprawnione do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz 
posiadacze ważnej Karty Polaka , którzy chcą studiować na zasadach obowiązujących 
obywateli polskich są rekrutowani na studia tak jak obywatele polscy. Kandydat jest 
dopuszczony do rekrutacji jeżeli przedłoży następujące dokumenty (w przypadku 
dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie przez polskiego 
tłumacza przysięgłego): 
a) podanie na obowiązującym w uczelni formularzu, (podanie na studia wypełnia się w 

drodze rekrutacji elektronicznej poprzez zalogowanie się na stronie internetowej 
www.pwsw.pl w zakładce rekrutacja, gdzie kandydat uzupełnia wszystkie niezbędne 
w procesie rekrutacji dane. Następnie drukuje generowane na ich podstawie 
podanie), 

b) świadectwo maturalne lub inny dokument uprawniający do podjęcia nauki w szkole 
wyższej,.  

c) certyfikat znajomości języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że 
przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie 
studiów w języku polskim, 

d) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych 
wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo dokument potwierdzający 
przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po 
rozpoczęciu kształcenia, 

e) 2 fotografie (format 37x52 mm), 
f) poświadczoną przez PWSW kserokopię dokumentu uprawniającego do studiowania 

na zasadach obowiązujących obywateli polskich (karta stałego pobytu, Karta 
Polaka),    

g) poświadczoną przez PWSW kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem i numerem), 
h) dowód  wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na 

studia. 
9. Postępowanie kwalifikacyjne dla osób uprawnionych do studiowania na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich oraz posiadaczy ważnej Karty Polaka odbywa się w 
ten sam sposób jak dla obywateli polskich. System przeliczania punktów dla kandydatów 
z Ukrainy odbywa się zgodnie z pkt.10. Dotyczy to wszystkich kierunków będących w 
ofercie PWSW. 

10. Sposób przeliczania ocen z dyplomów wydanych przez szkoły na Ukrainie na system 
oceniania właściwy „starej maturze”: 

System oceniania w Ukrainie 

Skala 1 - 5 Skala 1 – 12 

System ocen „starej 
matury” w skali 1 – 6 

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) 
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3 6 dostateczny (3,0) 
 5 Dopuszczający (2,0) 
2 1 – 4 niedostateczny (-) 

 
§ 5 

 
1. Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych 

organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w 
sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów oraz olimpiad 
(Dz. U. Nr 13 poz.125 z 2002 roku z późn.zm.), przyjmowani są na podstawie złożonych 
dokumentów, o ile przedmiot olimpiady jest zgodny z wykazem olimpiad 
uprawniających do przyjęcia na dany kierunek bądź specjalność. 

2. Szczegółowe uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów 
ogólnopolskich i międzynarodowych, o których mowa w ust.1 oraz wykaz olimpiad 
określi uchwała Senatu PWSW.  

3. Podstawą przyjęcia jest wydany przez właściwy komitet olimpiady przedmiotowej 
oryginał zaświadczenia lub jego poświadczona kopia.  

 
§ 6 

 
1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia uprawnieni są absolwenci szkół, którzy legitymują 

się dyplomem „matury międzynarodowej”, wydawanym przez International 
Baccalaureate w Genewie. 

2. Podstawą przyjęcia kandydata, o którym mowa w ust.1 jest złożenie wymaganych 
dokumentów. 

3. Kandydat, o którym mowa w ust.1, dostarcza oryginał dyplomu matury międzynarodowej 
wraz z tłumaczeniem dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego. 

 
§ 7 

 
1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia uprawnieni są również obywatele polscy, którzy 

ukończyli szkołę średnia za granicą, pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo 
dojrzałości uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym ukończyli szkołę 
średnią. 

2. Kandydat, o którym mowa w ust.1 dostarcza oryginał świadectwa dojrzałości wraz z 
tłumaczeniem dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego. 

3. W przypadku braku stwierdzenia na świadectwie dojrzałości, iż uprawnia ono do 
podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym zostało uzyskane, kandydat musi się 
zgłosić do przedstawicielstwa dyplomatycznego danego kraju celem uzyskania 
poświadczenia. 

4. Kandydat, który nie uzyska poświadczenia, o którym mowa w ust.3 może ubiegać się o 
przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego, o ile zostanie przeprowadzona 
nostryfikacja świadectwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
§ 8 

 
1. Postępowanie kwalifikacyjne jest przeprowadzane przez instytutowe komisje 

rekrutacyjne powoływane przez Dyrektorów Instytutów. 
2. Pracą komisji kieruje przewodniczący. 
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3. Komisje podejmują decyzje w sprawie przyjęć na kierunki studiów prowadzone  
w instytutach. 

4. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego instytutowa komisja rekrutacyjna 
sporządza protokoły i listę zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów, uwzględniając w 
pierwszej kolejności laureatów olimpiad przyjmowanych zgodnie z  § 5, osoby 
legitymujące się dyplomem matury międzynarodowej przyjmowane zgodnie z § 6,  

5. a następnie pozostałe osoby na podstawie kryteriów określanych w zasadach 
postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów ze „starą” i „nową” maturą. Osoby 
niezakwalifikowane na studia z powodu braku miejsc, komisja rekrutacyjna wpisuje na 
listę rezerwową według liczby uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów z 
zachowaniem proporcji liczby kandydatów z „nową” i „starą” maturą. 

6. Osobom niezakwalifikowanym na studia, a wpisanym na listę rezerwową, komisja może 
zaproponować, w miarę posiadanych wolnych miejsc przyjęcie na inny kierunek, na 
który obowiązują takie same warunki kwalifikacji. 

7. Listy przyjętych i listy rezerwowe wywiesza się na tablicy ogłoszeń, a ponadto kandydaci 
są niezwłocznie powiadamiani pisemnie o ostatecznym wyniku kwalifikacji. 

8. Kandydaci z listy rezerwowej są przyjmowani w miejsce osób zakwalifikowanych na 
studia, które zrezygnowały ze studiów nie później niż do 10 października 2018 roku. 

9. Od decyzji instytutowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji 
Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może 
być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia 

10. W przypadku mniejszej liczby studentów niż przewidują limity rozpoczyna się 
dodatkowa rekrutacja.  

 
§9 
 

Zasady postępowania kwalifikacyjnego w roku akademickim 2018/2019 
 
1. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów stacjonarnych na kierunki: 

- filologia polska 
- historia 
- politologia 
- socjologia 
- stosunki międzynarodowe 
- inżynieria środowiska 
- mechatronika 
- bezpieczeństwo i produkcja żywności 
- inżynieria transportu i logistyki 

Postępowanie kwalifikacyjne na wyżej wymienione kierunki odbywa się w trybie konkursu 
świadectw dojrzałości. 
a. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą”. Kryterium w 

postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze 
wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych 
według następujących zasad: 

- poziom podstawowy: % uzyskanych punktów*0,1= ilość punktów 
rankingowych, 

- poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów*0,15 = ilość punktów 
rankingowych. 

W przypadku gdy kandydat zdawał przedmiot w poziomie podstawowym i rozszerzonym 
bierzemy pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy. Liczba punktów uzyskana na podstawie 
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powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od 
największej do najmniejszej liczby punktów).  
b. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą”. Kryterium  

w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze 
wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym .Oceny przeliczane są na punkty  
w następujący sposób: 

 
Ocena z przedmiotu Liczba punktów 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 

2 pkt 
4 pkt 
6 pkt 
8 pkt 
10 pkt 

 
Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia 
listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).  
2. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów stacjonarnych na kierunki: 

- filologia ze specjalnością lingwistyka stosowana, 
- filologia ze specjalnością  filologia angielska. 

Postępowanie kwalifikacyjne na kierunek filologia ze specjalnościami:„lingwistyka 
stosowana” i „filologia angielska” odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości. 
a. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą”. Kryterium w 

postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze 
wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych 
według następujących zasad: 

- poziom podstawowy: % uzyskanych punktów*0,1= ilość punktów 
rankingowych, 

- poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów*0,15= ilość punktów 
rankingowych. 

W przypadku gdy kandydat zdawał na maturze przedmiot na poziomie podstawowym  
i rozszerzonym, pod uwagę brany jest wynik dla niego korzystniejszy. Liczba punktów 
uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy 
rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).  
b. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą”. Kryterium w 

postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze 
wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym .Oceny przeliczane są na punkty w 
następujący sposób: 

 
Ocena z przedmiotu Liczba punktów 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 

2 pkt 
4 pkt 
6 pkt 
8 pkt 
10 pkt 

 
Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia 
listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).  
Dla kandydatów na kierunek filologia ze specjalnością filologia angielska, wymagany jest 
egzamin maturalny z języka angielskiego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy lub jako 
przedmiot dodatkowy. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie na studia  
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ubiegać się mogą osoby, które zdały jeden z wymienionych egzaminów Cambridge: FCE- 
oceny A, B;  CAE- oceny A,B,C; CPE – oceny A,B,C, TOEFL (z wynikiem co najmniej 50% 
punktów) lub TELC (poziom co najmniej B2).   
3. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów stacjonarnych na kierunki: 

- architektura wnętrz, 
- projektowanie graficzne. 

Postępowanie kwalifikacyjne na w/w kierunki odbywa się w trybie konkursu świadectw 
dojrzałości i złożenia dodatkowego egzaminu. 
a. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą”. Kryterium  

w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze 
wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych 
według następujących zasad: 

- poziom podstawowy: % uzyskanych punktów*0,1= ilość punktów 
rankingowych, 

- poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów*0,15= ilość punktów 
rankingowych. 

W przypadku gdy kandydat zdawał przedmiot w poziomie podstawowym rozszerzonym pod 
uwagę brany jest wynik dla niego korzystniejszy. Liczba punktów uzyskana na podstawie 
powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od 
największej do najmniejszej liczby punktów).  
b. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą”. Kryterium  

w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze 
wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym .Oceny przeliczane są na punkty  
w następujący sposób: 

 
 

Ocena z przedmiotu Liczba punktów 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 

2 pkt 
4 pkt 
6 pkt 
8 pkt 
10 pkt 

 
 
Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia 
listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).  
Ponadto wszystkich kandydatów na w/w kierunki obowiązuje dodatkowy egzamin.  
a) dla kandydatów na architekturę wnętrz egzamin składać się będzie z następujących 

etapów: 
- etap I  -  egzamin praktyczny z rysunku,  
- etap II – rozmowa sprawdzająca specjalistyczną wiedzę kandydata z zagadnień 

dotyczących architektury wnętrz.  
b) dla kandydatów na projektowanie graficzne egzamin składać się będzie z następujących 

etapów: 
- etap I – przegląd i ocena prac artystycznych i projektowych przedstawionych przez 

kandydata, 
- etap II – rozmowa sprawdzająca specjalistyczną wiedzę kandydata z zagadnień 

dotyczących projektowania graficznego.  
Miejsce na liście rankingowej i pozytywny wynik z egzaminu praktycznego stanowi podstawę 
przyjęcia kandydata na studia.  
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§10 
 
Terminy, tryb przyjęć, wymagane dokumenty 
 
1. Rekrutacja ( w tym rekrutacja elektroniczna) rozpoczyna się 1 czerwca 2018 roku. 
2. Termin składania dokumentów upływa z dniem 31 lipca 2018 roku. W przypadku 

niewypełnienia limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach z dniem 1 sierpnia 2018 
roku rozpoczyna się dodatkowa rekrutacja, która trwa do 1 października 2018 roku.  

3. Lista przyjętych na studia stacjonarne na wszystkie kierunki będące w ofercie PWSW 
oprócz architektury wnętrz i projektowania graficznego zostanie ogłoszona w siedzibie 
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, ul. Książąt 
Lubomirskich 6, w dniu 3 sierpnia 2018 roku. Lista osób przyjętych na kierunki: 
architektura wnętrz i projektowanie graficzne zostanie ogłoszona po przeprowadzeniu 
dodatkowego egzaminu, która odbędzie się w terminach od 1 do 31  sierpnia 2018 roku. 
Szczegółowy termin przeprowadzenia egzaminu zostanie podany do wiadomości po 
terminie składania dokumentów tj. po 31 lipca 2018 r. 

4. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie  przez kandydata w Instytucie PWSW 
prowadzącym dany kierunek studiów następujących dokumentów: 
a) podania na obowiązującym w uczelni formularzu , 
b) dyplomu maturalnego (świadectwo dojrzałości) w oryginale, 
c) 2 fotografii, 
d) potwierdzenia wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej, 
e) poświadczonej kserokopii dowodu osobistego. 

Ponadto: 
a) laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych 

przedstawiają oryginały zaświadczeń olimpiady przedmiotowej bądź konkursu, lub ich 
poświadczone kopie, 

b) absolwenci szkół średnich, którzy legitymują się dyplomem ”matury 
międzynarodowej”- tłumaczenia dyplomu dokonanego przez tłumacza przysięgłego. 

c) kandydaci na kierunek architektura wnętrz przedstawiają teczkę z pracami o której 
mowa w punkcie dotyczącym dodatkowych egzaminów na ten kierunek. 

5. Podanie na studia wypełnia się w drodze rekrutacji elektronicznej poprzez: 
a)  zalogowanie się na stronie internetowej www.pwsw.pl w zakładce rekrutacja, gdzie 

kandydat uzupełnia wszystkie niezbędne w procesie rekrutacji dane. Następnie 
drukuje generowane na ich podstawie podanie, 

b) elektronicznej rekrutacji można także dokonać w Punkcie Rekrutacyjnym 
znajdującym się w Bibliotece Uczelnianej. 

   
 
 
 
 


