
 
 
chrześcijańska turystyka religijna (Wydział Teologiczny) 
studia stacjonarne I stopnia 

 
 
a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku zdania egzaminu 
maturalnego (tzw. „nowej matury”): 
 

Wymagany przedmiot Przelicznik dla poziomu 
 

język polski - część pisemna podstawowy             p1 = 0,30    
albo rozszerzony      p1 = 0,40 

język obcy nowożytny - część pisemna podstawowy             p2 = 0,15 
albo rozszerzony      p2 = 0,20 

przedmiot do wyboru* podstawowy             p3 = 0,30     
albo rozszerzony      p3 = 0,40 

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: geografia, historia, WOS, matematyka, język 
łaciński i kultura antyczna, filozofia. 

 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 
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gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna), 
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część 
pisemna), 
W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna), 
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego, 
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego, 
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru. 
 
 
Informacja dla wszystkich powyższych kierunków, tj. teologii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, chrześcijańskiej turystyki 
religijnej: jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie 
rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu 
przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość. 

 
 
b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku zdania egzaminu 
dojrzałości (tzw. „starej matury”): 
 
 

Wymagany przedmiot 
 

Rodzaj egzaminu Przelicznik 

język polski część pisemna p1 = 0,35 

część ustna  p2 = 0,25 

język obcy nowożytny część ustna  
albo ocena końcoworoczna** 

p3 = 0,20  

p3 = 0,10 

przedmiot do wyboru* część pisemna  
albo ocena końcoworoczna** 

p4 = 0,20  

p4 = 0,10 

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: geografia, historia, WOS, matematyka, język 
łaciński. 
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu. 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 
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gdzie: 
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą przeliczenia 
punktacji ze starej matury na punktację w skali nowej matury, 
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą przeliczenia punktacji 
ze starej matury na punktację w skali nowej matury, 
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną 
jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą przeliczenia 
punktacji ze starej matury na punktację w skali nowej matury, 
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako 
przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po 
przeliczeniu zgodnie z tabelą przeliczenia punktacji ze starej matury na punktację w skali nowej matury, 
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego, 
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego, 
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej, 
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź 
opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu. 
 
Tabela przeliczenia punktacji ze starej matury na punktację w skali nowej matury: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty Ocena (skala 2-5) Punkty 

 
dopuszczająca (2) 

 
30 

 
---------- 

 
---------- 

 
dostateczna (3) 

 
50 

 
dostateczna (3) 

 
40 

 
dobra (4) 

 
70 

 
dobra (4) 

 
70 

 
bardzo dobra (5) 

 
90 

 
bardzo dobra (5) 

 
100 

 
celująca (6) 

 
100 

 
---------- 

 
----------- 

 
 
c) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą („matura zagraniczna”): 
 
Kandydaci  na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą uzyskaną za granicą – zarówno obywatele 
polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. 
„nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy 
kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin 
maturalny do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów. 
 
 
d) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się dyplomem IB (dyplomem Matury Międzynarodowej) lub dyplomem EB 
(dyplomem Matury Europejskiej): 
 
Kandydaci, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną 
punktację. 
 
Kandydaci, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują 
maksymalną punktację. 

 
Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy 
osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, 
w której przyjmuje się, że:  
- dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada 
poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - 
poziomowi rozszerzonemu;  
- dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się 
L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo): 
 
 
 

MATURA IB MATURA EB NOWA MATURA MATURA IB MATURA EB NOWA MATURA 



Poziom SL 
Poziom 

podstawowy  
Poziom 

podstawowy 
Poziom HL 

Poziom 
rozszerzony 

Poziom 
rozszerzony 

7 9,00-10,00 100% 7 8,00-10,00 100% 

6 8,00-8,95 86% 6 7,00-7,95 85% 

5 7,00-7,95 72% 5 6,00-6,95 70% 

4 6,00-6,95 58% 4 5,00-5,95 55% 

3 5,00-5,95 44% 3 4,00-4,95 40% 

2 4,00-4,95 30% 2 3,00-3,95 25% 

1 1,00-3,95 0 1 1,00-2,95 10% 

 

 
e) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym: 

 
Z maksymalną punktacją (100 pkt) przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad i konkursów stopnia centralnego:  
- chemicznej, 
- biologicznej, 
- historycznej, 
- literatury i języka polskiego, 
- geograficznej, 
- języka niemieckiego, 
- języka francuskiego, 
- języka angielskiego, 
- języka rosyjskiego, 
- języka łacińskiego, 
- języka białoruskiego, 
- wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, 
- fizycznej, 
- matematycznej, 
- artystycznej, 
- teologii katolickiej. 
 
Z maksymalną punktacją (100 pkt) przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad tematycznych i konkursów: 
- ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o Prawach Człowieka w świecie współczesnym (przedsięwzięcie COPTIOSH), 
- ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o Unii Europejskiej (przedsięwzięcie COPTIOSH), 
- olimpiady znajomości Afryki, 
- wiedzy o rodzinie, 
- myśli Jana Pawła II, 
- konkursu wiedzy biblijnej „Civitas Christiana”, 
- ogólnopolskiej (franciszkańskiej) olimpiady wiedzy o św. Maksymilianie Kolbem, 
- konkursu „Księga nad księgami” – recytujemy Biblię, 
- „Epoka Prymasa Tysiąclecia”, 
- konkursu „Hieronymus – olimpiada biblijna”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


