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UCHWAŁA  Nr  24 / 2007 

Senatu Akademii Marynarki Wojennej 

im. Bohaterów Westerplatte 

z dnia 14 maja 2007 roku. 

 

 

w sprawie: zasad rekrutacji studentów cywilnych w roku akademickim 2008/2009 ̀

 

 

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym 

(Dz. U. nr 164 poz. 1365) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Zasady ogólne 

 

1. Akademia Marynarki Wojennej im Bohaterów Westerplatte prowadzi rekrutację na cywilne studia 

stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia. 

2. Podstawowym warunkiem stawianym przed kandydatami na studia cywilne jest: 

– posiadanie świadectwa dojrzałości – kandydaci na studia I stopnia, 

– posiadanie tytułu licencjata, inŜyniera, magistra, magistra inŜyniera lub równorzędny – kandydaci na 

studia II stopnia. 

3. Obywatele polscy, absolwenci zagranicznych szkół średnich, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia 

I stopnia pod warunkiem posiadania świadectwa dojrzałości równowaŜnego polskiemu. 

4. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich przyjmuje się cudzoziemców, o których mowa 

w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. nr 164 poz. 1365). 

 

 

§ 2. 

Kryteria kwalifikacyjne 

 

I. STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 

1. Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. 

2. Przy kwalifikacji kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej 

matury”, „nowej matury”, „nowej matury 2002” oraz posiadających dyplom Matury 

Międzynarodowej uznaje się wyniki z egzaminu dojrzałości (maturalnego) z przedmiotów 

jak w tabeli 1. przeliczone na punkty i wyraŜone liczbą WR: 
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Tabela 1. Przedmioty stanowiące podstawę kwalifikacji 

Kierunek studiów Przedmioty Sposób obliczenia WR 

nawigacja 
matematyka, fizyka, język obcy 

nowoŜytny JOFMR WWWW ×+×+= 5,05,0  

mechanika i budowa 
maszyn 

matematyka, fizyka, język obcy 
nowoŜytny JOFMR WWWW ×+×+= 5,05,0  

automatyka i robotyka 
matematyka, fizyka, język obcy 

nowoŜytny JOFMR WWWW ×+×+= 5,05,0  

stosunki międzynarodowe 
historia, wiedza o społeczeństwie, język 

obcy nowoŜytny JOWHR WWWW ×+×+= 5,05,0  

pedagogika 
język polski, wiedza o społeczeństwie, 

język obcy nowoŜytny JOWJPR WWWW ×+×+= 5,05,0  

bezpieczeństwo 
narodowe 

historia, geografia, język angielski JOGHR WWWW ×+×+= 5,05,0  

gdzie: 

WM – wynik egzaminu dojrzałości (maturalnego) z matematyki 

WF – wynik egzaminu dojrzałości (maturalnego) z fizyki 

WH – wynik egzaminu dojrzałości (maturalnego) z historii 

WW – wynik egzaminu dojrzałości (maturalnego) z wiedzy o społeczeństwie 

WJP – wynik egzaminu dojrzałości (maturalnego) z języka polskiego 

WG – wynik egzaminu dojrzałości (maturalnego) z geografii 

WJO – wynik egzaminu dojrzałości (maturalnego) z języka obcego nowoŜytnego (w przypadku zdawania 

egzaminu z więcej niŜ jednego języka obcego nowoŜytnego przyjmuje się wartość korzystniejszą dla 

kandydata z wyjątkiem kierunku bezpieczeństwo narodowe gdzie przyjmuje się wynik tylko  język 

angielski) 

 

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał na egzaminie dojrzałości (maturalnym) któregoś z wyŜej 

wymienionych przedmiotów, WM, WF, WH, W G, WW, WJP lub WJO przyjmuje odpowiednio wartość 0. 

 

3. Wynik matury z poszczególnych przedmiotów ustalany jest w następujący sposób: 

a. dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” – 

po przeliczeniu ocen na punkty zgodnie z tabelą 2: 

 

Tabela 2. Sposób zamiany ocen uzyskanych na „starej maturze” na punkty 

Punkty Ocena 
skala ocen od 2 do 5 skala ocen od 1 do 6 

2 - 20 

3 20 40 

4 60 60 

5 100 80 

6 - 100 
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gdzie: 

WP  – odpowiednio: WM, WF, WH, W G, WW, WJP lub WJO 

MPIS – wynik matury z części pisemnej 

MUST – wynik matury z części ustnej 

W przypadku zdawania przez kandydata danego przedmiotu jedynie w części pisemnej, MUST przyjmuje 

wartość 0, a MPIS zostaje pomnoŜona przez 2. 

W przypadku zdawania przez kandydata danego przedmiotu jedynie w części ustnej, MPIS przyjmuje wartość 

0, a MUST zostaje pomnoŜona przez 2. 

 

b. dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” 

oraz „nowej matury 2002”: 

RPP WMWMW ×+×= 6,04,0  

gdzie: 

WP  – odpowiednio: WM, WF, WH, W G, WW, WJP lub WJO 

WMP – wynik matury w trybie podstawowym (1% = 1 pkt.) 

WMR – wynik matury w trybie rozszerzonym (1% = 1 pkt.) 

 

W przypadku zdawania przez kandydata danego przedmiotu jedynie w trybie podstawowym WMR przyjmuje 

wartość 0. 

 

c. dla kandydatów posiadających dyplom Matury Międzynarodowej – po przeliczeniu punktów 

uzyskanych na Maturze Międzynarodowej na punkty zgodnie z tabelą 3.: 

 

Tabela 3. Sposób zamiany wyników uzyskanych na Maturze Międzynarodowej na punkty 

Punkty uzyskane na Maturze Międzynarodowej Punkty 

7 100 

6 85 

5 70 

4 56 

3 42 

2 28 

1 14 

 

RPP WMWMW ×+×= 6,04,0  

gdzie: 

WP  – odpowiednio: WM, WF, WH, WG, WW, WJP lub WJO 
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WMP – wynik matury w trybie podstawowym 

WMR – wynik matury w trybie rozszerzonym 

 

W przypadku zdawania przez kandydata danego przedmiotu jedynie w trybie podstawowym WMR przyjmuje 

wartość 0. 

4. W przypadku jednakowej wartości WR pierwszeństwo w przyjęciu mają kandydaci posiadający: 

– dla kierunków: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka – wyŜszą 

wartość WM 

– dla kierunku stosunki międzynarodowe – wyŜszą wartość WH 

– dla kierunku pedagogika – wyŜszą wartość WJP  

– dla kierunku bezpieczeństwo narodowe – wyŜszą wartość WH 

5. Tworzy się dodatkowy limit w liczbie 2 miejsca na poszczególnych kierunkach studiów dla osób 

niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123 poz. 776 z późn. zm.). 

 

II.  STUDIA STACJONARNE II  STOPNIA 

1. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia na identycznych lub pokrewnych 

kierunkach studiów. 

2. O zakwalifikowaniu się decyduje średnia ukończenia studiów I stopnia. 

 

III.  STUDIA NIESTACJONARNE I I II  STOPNIA 

1. O zakwalifikowaniu się na studia I stopnia decyduje kolejność składania dokumentów do 

wyczerpania limitu miejsc. 

2. Pierwszeństwo w przyjęciu na studia II stopnia posiadają absolwenci odpowiednich kierunków 

studiów w Akademii Marynarki Wojennej. 

3. Pozostali kandydaci na studia II stopnia przyjmowani są w miarę posiadania wolnych miejsc do 

wyczerpania limitu. 

 

 

   KOMENDANT - REKTOR 
   AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ 

       PRZEWODNICZĄCY SENATU 
 
 

      kontradmirał dr in Ŝ. Czesław DYRCZ 
 
 


