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UCHWAŁA NR 17/2022 

SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH 

W JELENIEJ GÓRZE 

z dnia 11 lipca 2022 roku 

 
W sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu 

jej przeprowadzania na jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia w roku akademickim 

2022/2023 oraz 2023/2024.  

 

Na podstawie: art. 28 ust.1 pkt. 10 w zw. z art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2022 poz. 574 z późn. zm.) uwzględniając przepisy  ustawy z dnia 12 marca 

2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  

(Dz. U. z 2022 por. 583 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

1. Uchwała Senatu określa warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób 

jej przeprowadzenia na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia w 

Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze (KANS).  

2. Uchwała Senatu określa również szczególne warunki oraz tryb przyjmowania na stacjonarne 

jednolite studia magisterskie na kierunek psychologia obywateli Ukrainy, których pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 

dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa  – przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy 

po 24 lutego 2022 r., zwanych dalej „kandydatami z Ukrainy”. 
 

§ 2 

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2022/2023 rozpoczyna się z chwilą wejścia w życie niniejszej 

uchwały, a zakończy się nie później niż 30 września 2022 roku, zaś rekrutacja na studia w roku 

akademickim 2023/2024 rozpocznie się nie wcześniej niż 31 maja 2023 roku, a zakończy się nie później 

niż 30 września 2023 roku. 

§ 3 

Proces rekrutacji kandydatów na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich na kierunku 

psychologia w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze przebiega w formie 

elektronicznej przez Wirtualny Dziekanat pod adresem https://wd.kans.pl według następującej 

procedury: 

 

1) wypełnienie kwestionariusza osobowego, 

2) załączenie do kwestionariusza osobowego skanu lub zdjęcia świadectwa dojrzałości wydanego 

przez szkołę albo Okręgową Komisję Egzaminacyjną, 

3) załączenie do kwestionariusza osobowego pliku w odpowiednim formacie z kolorową fotografią  

zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 

4) dokonanie opłaty przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia na konto Karkonoskiej 

Akademii Nauk Stosowanych Jeleniej Górze: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 90 1090 

1926 00000005 1400 5976, 

 

§ 4 

 

1. Kandydaci z Ukrainy w postępowaniu rekrutacyjnym potwierdzają status, o którym mowa w § 1 

ust. 2, przez złożenie dokumentu urzędowego potwierdzającego przybycie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi 

https://wd.kans.pl/
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prowadzonymi na terytorium tego państwa po dniu 24 lutego 2022 r. – pod rygorem 

pozostawienia wniosku o przyjęcie na studia bez rozpoznania. 

2. Kandydaci z Ukrainy – osoby o których mowa w §1 ust 2  są  zwolnieni z obowiązku składania  

apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego. Jeżeli przedłożenie oryginału 

albo duplikatu świadectwa maturalnego napotyka trudne do usunięcia przeszkody, wówczas 

kandydaci z Ukrainy zobowiązani są do złożenia decyzji administracyjnej uzyskanej w trybie 

art. 93a  ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (t.j., Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z 

późn.zm.), wydanej przez właściwego Kuratora Oświaty. 

3. Kandydaci z Ukrainy nie składają decyzji o uznaniu (nostryfikacji) świadectwa  w Polsce  

wymienionych  w: § 6 ust. 2 oraz § 7 ust. 5. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w zawiadomieniu o przyjęciu na studia zamieszcza się 

zastrzeżenie o obowiązku złożenia właściwemu kierownikowi jednostki dydaktycznej 

brakujących dokumentów w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia cyklu kształcenia, przy 

czym nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia działań wojennych na 

terytorium Ukrainy. 

5. Postępowanie rekrutacyjne kandydatów z Ukrainy przeprowadza komisja rekrutacyjna 

powoływana przez Rektora. Weryfikacja wiedzy i umiejętności kandydatów odbywa się w 

formie pisemnego lub ustnego egzaminu wstępnego bądź rozmowy kwalifikacyjnej. W 

przypadku egzaminu pisemnego przeprowadza się go w obiektach Karkonoskiej Akademii Nauk 

Stosowanych. 

6. Kandydaci z Ukrainy zakwalifikowani do wpisania na listę studentów na kierunku studiów 

prowadzonym w języku polskim przystępują do testu kompetencyjnego w celu ustalenia 

poziomu biegłości językowej w zakresie języka polskiego, zwanego dalej „testem 

kompetencyjnym”. W przypadku potwierdzenia znajomości języka polskiego na odpowiednim 

poziomie umożliwiającym kształcenie na danym kierunku przez kandydata z Ukrainy w trakcie 

egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, komisja rekrutacyjna zwalnia go z obowiązku 

przystąpienia do testu kompetencyjnego. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie do rekrutacji kandydatów z Ukrainy 

przepisy  wewnętrzne w sprawie przyjęcia na studia stosuje się odpowiednio. 

 

 

§ 5 

Rezygnacja kandydata po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nie upoważnia go do roszczeń 

zwrotu wniesionej opłaty. 

 

§ 6 

1. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana przeprowadza rekrutację oraz 

sporządza wpis na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji 

administracyjnej, którą podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.  

2. Dla cudzoziemców podstawą przyjęcia jest złożenie w wyznaczonym terminie wszystkich 

niezbędnych dokumentów wskazanych w § 3, przedłożenie apostille lub legalizacji świadectwa 

maturalnego oraz przedstawienie decyzji stwierdzającej równorzędność posiadanego świadectwa 

podlegającego uznaniu (nostryfikacji) z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości, przy czym 

decyzja ta powinna być przedstawiona w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru 

studiów. Świadectwa wydane w państwach członkowskich UE, OECD, EFTA oraz tych, z którymi 

Polska ma zawarte umowy międzynarodowe dotyczące uznawania wykształcenia uznawane są w 

Polsce z mocy prawa. 

3. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunek psychologia 

będą zobowiązani do złożenia zaświadczenia o umiejętności posługiwania się językiem polskim w 

mowie i piśmie. Zaświadczenie wydawane będzie przez Doraźną Komisję Językową KANS 

powołaną przez Rektora. 
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§ 7 

1. Studenci przyjmowani są na studia zgodnie z kolejnością określoną na liście rankingowej. 
2. Miejsce na liście rankingowej zależy od ilości uzyskanych punktów rekrutacyjnych. Największa ilość 

punktów skutkuje przyznaniem kandydatowi pierwszego miejsca na liście. Punkty rekrutacyjne są 

przyznawane kandydatowi zgodnie z ust. 4 za przedmioty maturalne określone w ust. 3. 

3. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje punkty za przedmioty, z których zdawał 

egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości, określone w Tabeli 1, według następującego klucza: 

 
WR = JP + JN + D 

Przy czym:  

WR – oznacza liczbę przyznanych punktów rekrutacyjnych 

JP – oznacza liczbę punktów przyznanych za wynik maturalny z języka polskiego 

JN – oznacza liczbę punktów przyznanych za wynik maturalny z wybranego języka nowożytnego 

D – oznacza liczb punktów przyznanych za wynik maturalny z dowolnego przedmiotu  

 

Tabela 1. Przedmioty maturalne brane pod uwagę w rekrutacji na kierunek psychologia 

1. JĘZYK POLSKI 

2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY1 

3. 
DOWOLNY PRZEDMIOT MATURALNY NIEWYMIENIONY W WIERSZU 1 i 2 Tabeli 1.2: 

 

4. Kandydat otrzymuje punkty rekrutacyjne według następujących zasad: 

1) Egzamin maturalny „Nowa matura” 

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 
wynik procentowy, 

podany na świadectwie 

dojrzałości, uzyskany w 

części pisemnej  

punkty rekrutacyjne 

wynik procentowy, 

podany na świadectwie 

dojrzałości, uzyskany w 

części pisemnej 

punkty rekrutacyjne 

100% - 87% 100 100% - 87% 150 

86% - 73% 80 86% - 73% 125 

72% - 59% 60 72% - 59% 100 

58% - 45% 40 58% - 45% 75 

44% - 30% 20 44% - 30% 50 

2) Egzamin dojrzałości „Stara matura”: 

Skala sześciostopniowa  Skala pięciostopniowa 
ocena uzyskana w części 

pisemnej 
punkty rekrutacyjne 

ocena uzyskana w części 

pisemnej 
punkty rekrutacyjne 

6 150 -  

5 130 5 150 

4 100 4 100 

3 60 3 50 

2 20 -  

3) Matura Europejska (European Baccalaureate, EB): 

                                                           
1Uwzględniając lepszy wynik w przypadku dwóch języków obcych. 
2Uwzględniając ten, z którego po przeliczeniu kandydat uzyska większą liczbę punktów rekrutacyjnych. 
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matura europejska (EB) poziom podstawowy poziom rozszerzony 

9,51–10,00 100% 100% 

9,00–9,50 85% 95% 

8,00–8,99 80% 90% 

7,00–7,99 70% 80% 

6,00–6,99 60% 70% 

0,00–5,99 0% 0% 

4) Matura międzynarodowa (International Baccalaureate, IB): 

Ocena maturalna 

z danego przedmiotu 

uzyskana w części pisemnej 

Liczba punktów dla 

kandydatów zdających IB  

na poziomie 

standard level (SL) 

Liczba punktów dla kandydatów 

zdających IB  

na poziomie 

higherlevel (HL) 

               7 (Excellent) 100 150 

 6 (Very good) 85 135 

               5 (Good) 70 110 

  4 (Satisfactory) 50 90 

               3 (Mediocre) 30 60 

               2 (Poor) 10 30 

5) Matura zagraniczna 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw dojrzałości wydanych za granicą, uprawniających do podjęcia 

jednolitych studiów magisterskich określa załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

5. Dla obcokrajowców podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie jest złożenie  

w wyznaczonym terminie wszystkich niezbędnych dokumentów wskazanych w § 3 oraz 

przedstawienie decyzji stwierdzającej równorzędność posiadanego świadectwa podlegającego 

uznaniu (nostryfikacji) z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości, przy czym decyzja ta 

powinna być przedstawiona w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów. 

Świadectwa wydane w państwach członkowskich UE, OECD, EFTA oraz tych, z którymi Polska 

ma zawarte umowy międzynarodowe dotyczące uznawania wykształcenia uznawane są w Polsce z 

mocy prawa. 

6. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów, jeżeli zdał egzamin maturalny lub 

egzamin dojrzałości przynajmniej z jednego przedmiotu określonego w Tabeli 1. 

7. W przypadku, gdy przy egzaminie maturalnym nie został określony jego poziom, kandydat 

otrzymuje punkty jak przy poziomie podstawowym. 

8. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości zarówno na 

poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym pod uwagę brany jest poziom, z którego  

po przeliczeniu kandydat uzyska większą liczbę punktów rekrutacyjnych. 

9. Wysokość progu rekrutacyjnego określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, na podstawie liczby 

otrzymanych zgłoszeń i planowanej liczby miejsc. 
10. Szczegółowe zasady i sposób organizacji rekrutacji opracowuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. 

11. Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej posiada kompetencje w zakresie 

modyfikowania postępowania rekrutacyjnego w stosunku do osób z niepełnosprawnością stosownie 

do zachowanych przez te osoby sprawności psychofizycznych, nie naruszając obowiązujących zasad 

rekrutacji, przy czym:  

1) zastosowane modyfikacje winny być odnotowane w dokumentacji rekrutacyjnej,  

2) Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, dokonuje modyfikacji, uwzględniając 

sugestie przekazane przez Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz 

aktualne możliwości uczelni.  

12. Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.  

13. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzje podejmuje Wydziałowa 

Komisja Rekrutacyjna.  
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14. Rektor rozpatruje indywidualne odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, złożone 

w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia. Podstawą odwołania może 

być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w niniejszej 

uchwale. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

 

§8 

1. KANS uwzględnia możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla osób, które ubiegały się 
o przyjęcia na jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki 2022/2023 
oraz 2023/2024 oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został 
podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania.  

2. Termin rekrutacji uzupełniającej zostanie określony przez Uczelnię, w przypadku wystąpienia 

okoliczności o której mowa w ust. 1. 

 
§9 

Postanowienia końcowe: 

1. Warunkiem uruchomienia kierunku jest zakwalifikowanie minimalnej liczby kandydatów, ustalonej 
zarządzeniem Rektora. 

2. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzje podejmuje Wydziałowa 
Komisja Rekrutacyjna.  

 

§10 

Realizację uchwały powierza się Rektorowi Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. 

 

§11 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


