
 
UCHWAŁA  Nr  25 / 2007 

Senatu Akademii Marynarki Wojennej 

im. Bohaterów Westerplatte 

z dnia 14 maja 2007 roku. 

 

w sprawie: określenia warunków przyjęcia na studia wojskowe w Akademii Marynarki 
Wojennej w roku akademickim 2008/2009 

 

§1 

1. O powołanie do słuŜby kandydackiej w Akademii Marynarki Wojennej moŜe ubiegać się 

osoba spełniająca następujące warunki: 

• jest niekarana sądownie;  

• posiada wyłącznie obywatelstwo polskie;  

• posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej słuŜby 

wojskowej na okrętach potwierdzoną przez Wojskową Komisję Morsko-Lekarską;  

• posiada wiek co najmniej 18 lat;  

• posiada wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości;  

• zobowiązuje się do pełnienia zawodowej słuŜby wojskowej po ukończeniu uczelni.  

2. Limit przyjęć ustala Ministerstwo Obrony Narodowej. 

§2 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wojskowe składa dokumenty wyszczególnione  

w §4 rozporządzenia ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie słuŜby 

wojskowej kandydatów na Ŝołnierzy zawodowych (Dz.U.04.66.614 z póz. zmianami). 

§3 

1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia wyŜsze dla kandydatów 

na Ŝołnierzy zawodowych, komendant-rektor powołuje uczelnianą komisję rekrutacyjną. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy na podstawie ocen z egzaminu 

maturalnego (tzw. nowa matura). Dodatkowo kandydaci poddawani są testowi 

sprawnościowemu i rozmowie kwalifikacyjnej. Podstawą przyjęcia na studia jest suma 

punktów uzyskanych podczas rekrutacji, którą określa się na poniŜszych zasadach: 

Element rekrutacji 
Sposób przyznawania 

punktów 

Maksymalna liczba 

punktów 

matematyka RP MMM 4,16,0 +=  200 

język angielski RP JJJ 7,03,0 +=  100 

test sprawności fizycznej T - określony w §7 100 

rozmowa kwalifikacyjna R – określony w §8 40 

Razem 440 



 
gdzie: 
 
M - punkty z matematyki uzyskane w postępowaniu rekrutacyjnym, 
MP - ocena z matematyki zdawanej na poziomie podstawowym, 
MR - ocena z matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym, 
J - punkty z języka angielskiego uzyskane w postępowaniu rekrutacyjnym, 
JP - ocena z języka angielskiego zdawanego na poziomie podstawowym, 
JR - ocena z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym, 
T - ocena z testu sprawności fizycznej, 
R - ocena z rozmowy kwalifikacyjnej, 

 
przy czym 1 % widniejący na świadectwie dojrzałości stanowi 1 pkt kwalifikacyjny. 
 

3. Wynik końcowy jest określony sumą wszystkich punktów uzyskanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym: 

RTJMWK +++=  

§4 

Wynik matury z poszczególnych przedmiotów dla kandydatów posiadających świadectwo 

dojrzałości uzyskane w trybie „starej matury” ustalany jest po przeliczeniu ocen na punkty 

zgodnie z poniŜszą tabelą: 

 

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 

 

2

PU
W

+=  

gdzie:  

W 
U 

- wynik punktowy uzyskany za dany przedmiot, 
- ocena maturalna z części ustnej, 

P - ocena maturalna z części pisemnej. 
 

Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z którejkolwiek części (ustnej lub pisemnej), 

uzyskuje z niej 0 punktów, natomiast druga część zostaje pomnoŜona przez 2.  

 
§5 

Finaliści olimpiad stopnia centralnego z matematyki lub języka angielskiego otrzymują  

maksymalną liczbę punktów przewidzianych dla tych przedmiotów w procesie rekrutacji.  

 



§6 

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) 

uzyskują punkty przeliczeniowe z matematyki i języka angielskiego w następujący sposób: 

 

Punkty uzyskane na  

Maturze Międzynarodowej 
Punkty przeliczeniowe 

7 100 

6 85 

5 70 

4 56 

3 42 

2 28 

1 14 

 

RP WWW 7,03,0 +=  

gdzie:  

W - wynik punktowy z przedmiotu uzyskany w postępowaniu rekrutacyjnym, 
WP - ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, 
WR - ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym. 

 

§7 

Normy sprawności fizycznej: 

1. męŜczyźni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena 

(punkty) 

Podciąganie na 

drążku 

[ilość] 

Bieg na 1000m 

[min] 

Bieg na 100m 

[sek] 

Pływanie na 

50m stylem 

dowolnym 

[sek] 

25 >12 <3.20 <13.20 <45 

22 11 3.23 13.30 50 

19 10 3.26 13.40 60 

16 9 3.29 13.50 70 

13 8 3.32 13.60 80 

10 7 3.35 13.70 90 

7 6 3.40 13.80 100 

5 5 3.45 14.00 przepłynięcie 

0 <5 >3.45 >14.00  



2. kobiety: 

Ocena 

(punkty) 

Uginanie  

i prostowanie 

ramion  

w podporze  

na ławeczce 

(pompki) 

[ilość] 

Bieg na 1000m 

[min] 

Bieg 

wahadłowy 

10x10m 

[sek] 

Pływanie na 

50m stylem 

dowolnym 

[sek] 

25 >20 <4.00 <32.00 <50 

22 19 4.05 32.50 60 

19 18 4.10 33.00 70 

16 17 4.15 33.50 80 

13 16 4.20 34.00 90 

10 14 4.25 34.50 100 

7 12 4.30 35.00 120 

5 10 4.35 36.00 przepłynięcie 

0 <10 >4.35 >36.00  

 
 

§8 

1. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej określa się zainteresowania kandydata, jego 

predyspozycje i motywację do pełnienia słuŜby wojskowej na morzu, a takŜe bierze się 

pod uwagę udokumentowane, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, przydatne podczas 

studiów i słuŜby wojskowej.  

2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza uczelniana komisja rekrutacyjna. 

§9 

1. Po zakończonej rekrutacji kaŜdy kandydat otrzymuje pisemną decyzję uczelnianej komisji 

rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia go na studia wojskowe w AMW. 

2. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania od otrzymanej decyzji do komendanta-rektora 

w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji.  

3. Decyzja komendanta-rektora jest ostateczna.  

§10 

Kandydat, który nie został przyjęty na studia wojskowe, moŜe ubiegać się o przyjęcie na 

studia cywilne w AMW na zasadach przewidzianych dla poszczególnych kierunków studiów. 

 
 
 

KOMENDANT - REKTOR 
   AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ 

       PRZEWODNICZĄCY SENATU 
 
 

      kontradmirał dr in Ŝ. Czesław DYRCZ 


