
Załącznik do Uchwały Nr 4/DO/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia  

na kierunku public policy w roku akademickim 2015/2016 

 

1. Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia (zgodnie z opisem w systemie 

IRK) 

 

a) forma studiów, poziom i profil kształcenia  

 

studia stacjonarne, pierwszego stopnia, profil ogólnouniwersytecki 

                   

b) przewidywana liczba miejsc 

 

60 

 

c) miejsce składania dokumentów 

 

    Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMK; ul. Gagarina 11;     87-100 Toruń 

 

d) telefony kontaktowe 

 

(56) 611-21-16 

 

e) termin składania dokumentów 

 

do 05.07.2015 

 

f) rodzaj postępowania kwalifikacyjnego 

 

konkurs świadectw dojrzałości lub decyzja Rektora 

 

g) termin rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego 

 

od 20.04.2015 

 

h) opis postępowania kwalifikacyjnego i sposobu oceniania (w przypadku egzaminu - 

zakres egzaminu wstępnego) 

 

 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

1.
*
 

Historia albo fizyka i astronomia albo 

geografia albo historia sztuki albo 

matematyka albo wiedza o społeczeństwie 

rozszerzony     p1 = 0,50 

albo podstawowy    p1 = 0,25 

2.
**

 Język angielski 
rozszerzony    p2 = 0,50 

albo podstawowy      p2 = 0,25 
*
 Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 

**
 Kandydat wskazuje jeden język, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 

 

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 
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gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

przedmiotu 1, 

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

języka,  

p1  przelicznik dla poziomu z przedmiotu 1, 

p2  przelicznik dla poziomu z języka. 

 

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych 

przedmiotów 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. 

 

 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 

 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik  

1.
*
 

Fizyka z astronomią albo geografia albo historia albo historia sztuki 

albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie  
p = 0,50 

2.
**

 
Język polski albo język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, 

francuski, rosyjski)  
p = 0,50 

*Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 

** Kandydat wskazuje jeden język, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 

 

W przypadku dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i 

ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą. 

 

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pW1 + pW2 

gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu 2,  

W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka,  

p  przelicznik. 

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 

 

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

dopuszczająca (2) 30   

dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 

dobra (4) 70 dobra (4) 75 

bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 

celująca (6) 100   

 

 

 

Kandydat, który otrzymał dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację  

International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie lub dyplom EB (European 

Baccalaureate), na którym znajduje się ocena z egzaminu z dwóch przedmiotów na poziomie 
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rozszerzonym:  

 Fizyka z astronomią albo geografia albo historia albo historia sztuki albo matematyka 

albo wiedza o społeczeństwie; 

 język angielski lub inny nowożytny, który nie jest językiem ojczystym. 

 

Wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje się przeliczenie zgodnie z tabelą: 

 

Matura IB Poziom HL Matura EB Poziom 

rozszerzony 

Liczba 

7 8,00 – 10,00 100 

6 7,00  - 7,95 80 

5 6,00 – 6,95 70 

4 5,00 – 5,95 55 

3 4,00 – 4,95 40 

2 3,00 – 3,95  25 

1 1,00 – 2,95 10 

 

Kandydaci, którzy nie posiadają polskiego obywatelstwa są kwalifikowani poza listą 

rankingową i są przyjmowani na podstawie decyzji Rektora UMK. Muszą oni legitymować 

się świadectwem dojrzałości lub równoważnym, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie 

na studia na uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie 

obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia.  

 

i) wymagania wstępnie (szczególnie w przypadku studiów II stopnia) 

 

świadectwo maturalne 

 

j) uprawnienia finalistów olimpiad  

 

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym 

uzyskują: 

LAUREACI  

-    Olimpiady Historycznej, 

-    Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, 

-    Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, 

-    Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (organizowana przez Wyższą Szkołę 

Humanistyczna w Pułtusku). 

 

Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez Główny Komitet 

Organizacyjny danej olimpiady. 

Z  uprawnień olimpijczyka można skorzystać w ciągu trzech lat od roku uzyskania 

świadectwa dojrzałości. 

Osoby wyżej wymienione mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji 

Kandydatów; nie uiszczają opłaty rekrutacyjnej. 
 


