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Uchwała Nr  27 /18 
Senatu KSW 

z dnia  29.11.2018 r.            
w sprawie zatwierdzenia  

Zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie 
w roku akademickim 2019/2020 

w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku 
 

 

Senat Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, realizując postanowienia art. 69 pkt. 1 ust. 1 oraz art. 70 pkt. 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), uchwala 

zasady przyjmowania kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020: 

 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Uchwała określa zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na kierunkach studiów pierwszego               

i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim 

wymienionych w załączniku nr 1. 

2. Rektor ustali zarządzeniem w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.: 

1) limity przyjęć na poszczególne kierunki, stopnie i formy studiów na podstawie wniosków rad 

wydziałów, 

2) harmonogram przebiegu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia 

magisterskie. 

3. Kierunek studiów może być uruchomiony przy liczbie, co najmniej 30 kandydatów na I rok studiów. 

Rektor, na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów 

przy liczbie kandydatów mniejszej niż 30. 

 

Zasady postępowania kwalifikacyjnego 
 

§ 2 
 

1. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub na studia jednolite magisterskie jest 

posiadanie: 

 świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu 

maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,   
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 świadectwa dojrzałości i dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym 

na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,   

 świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu 

maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, 

 świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 93 ust.3 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361),  

 świadectwa i innego dokumentu lub dyplomu zgodnie z art. 93 ust.1 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361),  

 świadectwa lub dyplomu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnego z umową bilateralną    

o wzajemnym uznawaniu wykształcenia, 

 świadectwa lub innego dokumentu uznanego za równorzędny polskiemu dojrzałości                  

na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r. 

oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych i zatwierdzonych przez Rektora KSW               

we Włocławku terminach oraz spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego     

na danym kierunku studiów zawartych w szczegółowych unormowaniach dotyczących rekrutacji na 

studia w KSW we Włocławku, które stanowią załącznik nr 1. 

2. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia 

studiów, złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych i zatwierdzonych przez Rektora KSW         

we Włocławku terminach oraz spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego     

na danym kierunku studiów zawartych w szczegółowych unormowaniach dotyczących rekrutacji          

na studia w KSW we Włocławku, które stanowią załącznik nr 1. 

3. Organizację potwierdzenia efektów uczenia się, w tym zasady, limit miejsc, warunki i tryb odbywania 

studiów przez studentów przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się oraz sposób 

powoływania i tryb działania komisji weryfikujących określa Senat Uczelni. 

4. Postępowanie kwalifikacyjne może objąć w szczególności ocenę świadectwa dojrzałości. Postępowanie 

kwalifikacyjne może składać się z kilku form jednocześnie. 

5. Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie na 

studia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak 

wszyscy inni kandydaci. 

 

Kandydat 
 

§ 3 
 

1. Do odbywania studiów na poziomie pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich w uczelni 

może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię oraz ma:  

 świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu 

maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,   
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 świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym 

na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,   

 świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu 

maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, 

 świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 93 ust.3 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361),  

 świadectwo i inny dokument lub dyplom zgodnie z art. 93 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361),  

 świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnego z umową bilateralną        

o wzajemnym uznawaniu wykształcenia, 

 świadectwo lub inny dokument uznanego za równorzędny polskiemu dojrzałości na podstawie 

przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r. 

na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 1 - 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1668) - 

Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce. 

2. Do odbywania studiów na poziomie drugiego stopnia w uczelni może być dopuszczona osoba, która 

spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię oraz ma dyplomu ukończenia studiów na podstawie 

art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) - Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce. 

3. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok 

studiów na zasadach ustalonych dla kandydatów ze starą maturą (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na 

studia stacjonarne), jeżeli posiadane przez nich świadectwo dojrzałości uprawnia do ubiegania się 

o przyjęcie na wyższe studia w kraju, w którym ukończyli szkołę średnią. Niezbędna jest nostryfikacja 

świadectwa dojrzałości, ukończenia szkoły średniej ogólnokształcącej lub średniej zawodowej za granicą, 

której dokonuje właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, 

organ administracji oświatowej. Zaświadczenie wydane przez kuratorium oświaty ważne jest łącznie 

z oryginałem lub zalegalizowanym duplikatem dyplomu uzyskanego za granicą. Świadectwo dojrzałości 

powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania dyplomu 

ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia za granicą, kandydata ubiegającego się o przyjęcie na 

studia drugiego stopnia obowiązuje również obowiązek nostryfikacji według odrębnych przepisów. 

4. Kandydatów (obywateli polskich) posiadających „międzynarodową maturę” - dyplom „International 

Baccalaureate” obowiązuje postępowanie kwalifikacyjne według zasad podanych w załączniku nr 1. 

Kandydaci na studia stacjonarne przyjmowani są na studia na takich samych zasadach, jak kandydaci 

z nową maturą. Dyplom „International Baccalaureate” wymaga potwierdzenia równoważności z maturą 

polską. 

5. Obywatele polscy, którzy nie mają możliwości złożenia świadectwa dojrzałości w ustalonym terminie 

z powodu zdawania egzaminu maturalnego za granicą w późniejszym terminie, zobowiązani są 
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dostarczyć je nie później, niż na 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. Niespełnienie tego 

warunku spowoduje skreślenie ich z listy osób przyjętych na studia. Warunkiem dopuszczenia tej grupy 

kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego jest przedłożenie stosownego zaświadczenia. To samo 

dotyczy kandydatów zdających międzynarodową maturę. 

6. Cudzoziemców skierowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na I rok studiów 

wyższych do uczelni przyjmuje Rektor KSW we Włocławku poza limitem przyjęć danego kierunku 

studiów. Kandydaci - cudzoziemcy nie posiadający skierowania MNiSW mogą ubiegać się o przyjęcie na 

studia w trybie indywidualnym. Decyzje w tych sprawach podejmuje rektor. 

7. Zasady podejmowania i odbywania studiów przez osoby nie będące obywatelami polskimi określa 

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania 

i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych 

(t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1125). 

8. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia. 

 

 
Wymagane dokumenty i terminy składania 

 

§ 4 
 

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązany jest do złożenia dokumentów w Biurze 

Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w terminach określonych w zarządzeniu 

rektora. Szczegółowy wykaz dokumentów zawarty jest w załączniku nr 1. 

2. W przypadku kierunków studiów w trakcie których studenci mogą być narażeni na działanie czynników 

szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, uczelnia kieruje kandydatów na 

specjalistyczne badania lekarskie. Wzór skierowania oraz sposób postępowania zawarty jest 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół 

ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2017 r. poz. 971). 

 
Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne 

 

§ 5 
 

1. Decyzję o przyjęciu lub nie przyjęciu na studia podejmuje, powołana przez Rektora KSW we 

Włocławku, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. 

2. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną tworzą: 

1) przewodniczący; 

2) zastępca przewodniczącego; 

3) członkowie; 

4) sekretarz. 

3. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. 
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4. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji w uczelni sprawuje prorektor, jako przewodniczący Uczelnianej 

Komisji Rekrutacyjnej KSW we Włocławku. 

5. Dokumenty kandydatów na studia przyjmuje Biuro Rekrutacyjne KSW we Włocławku. 

 

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego 
 

§ 6 
 

1. Postępowanie kwalifikacyjne na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich ma charakter rankingu sumy punktów uzyskanych przez kandydata w ramach formy 

kwalifikacyjnej obowiązującej na danym kierunku studiów. Dokumenty są przyjmowane do wypełnienia 

limitów określonych w zarządzeniu Rektora KSW we Włocławku. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne na studiach stacjonarnych drugiego stopnia obejmuje złożenie kompletu 

dokumentów do wypełnienia limitów określonych w zarządzeniu Rektora KSW we Włocławku. 

3. Postępowanie kwalifikacyjne na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia i drugiego stopnia 

obejmuje złożenie kompletu dokumentów do wypełnienia limitów określonych w zarządzeniu Rektora 

KSW we Włocławku. 

4. Postępowanie kwalifikacyjne na studiach niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich ma 

charakter rankingu sumy punktów uzyskanych przez kandydata w ramach formy kwalifikacyjnej 

obowiązującej na danym kierunku studiów. Dokumenty są przyjmowane do wypełnienia limitów 

określonych w zarządzeniu Rektora KSW we Włocławku. 

5. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. 

6. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dotyczące danego kandydata podawane są korespondencyjnie, na 

adres wskazany w złożonych dokumentach. 

 

Zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego 
 

§ 7 
 

1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego są przyjmowani na studia bez postępowania 

kwalifikacyjnego. Podstawą zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego lub z egzaminu wstępnego 

z danego przedmiotu jest oryginał dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej 

olimpiady, opatrzony numerem porządkowym i zatwierdzający miejsce zajęte w finale oraz tytuł. 

Z uprawnień mogą korzystać laureaci i finaliści w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku 

następnym, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty. 

 

Tryb postępowania odwoławczego 
 

§ 8 
 

1. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej KSW we Włocławku o nie przyjęciu na studia przysługuje 

prawo wniesienia odwołania do Rektora KSW we Włocławku w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

decyzji. 

 





 1 

Załącznik nr 1 do Zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie  

w roku akademickim 2019/2020 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku 

 
 

Szczegółowe unormowania dotyczące rekrutacji na I rok studiów 

w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku 

 w roku akademickim 2019/2020 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 

I. Adresat nr 1: 
kandydat posiadający świadectwo dojrzałości 

uzyskane w systemie starej matury 
 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 
 

 Ranking punktów (ocen) uzyskanych na egzaminie dojrzałości z podanych niżej przedmiotów na kierunkach: 
 

Administracja → j. polski, j. nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia 

Bezpieczeństwo i higiena pracy → j. polski, j. nowożytny, matematyka, chemia, fizyka 

Bezpieczeństwo narodowe → j. polski, j. nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia 

Budownictwo → j. polski, j. nowożytny, matematyka, fizyka, chemia 

Ekonomia → j. polski, j. nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia 

Energetyka → j. polski, j. nowożytny, matematyka, fizyka, chemia 

Inżynieria mechaniczna → j. polski, j. nowożytny, matematyka, fizyka, chemia 

Logistyka → j. polski, j. nowożytny, matematyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie 

Logopedia → j. polski, lub j. nowożytny, biologia lub fizyka,  historia lub wiedza o społeczeństwie  

Pedagogika → j. polski, j. nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia 

Pielęgniarstwo → j. polski, j. nowożytny, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie 

Transport → j. polski, j. nowożytny, matematyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie 

 

 

Szczegółowe zasady kwalifikacji: 
 

1. Podstawę kwalifikacji stanowi suma najwyższych ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości 

przeliczona na punkty zgodnie z tabelą: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. W przypadku, gdy kandydat nie wybrał na egzaminie dojrzałości wskazanego przedmiotu, 

w postępowaniu kwalifikacyjnym zostanie uwzględniona ocena z klasyfikacji końcoworocznej. 

SKALA 1 - 6 

ocena punkty za ocenę 

dopuszczająca 20 

dostateczna 40 

dobra 60 

bardzo dobra 80 

celująca 100 

SKALA 2 - 5 

ocena punkty za ocenę 

dostateczna 40 

dobra 70 

bardzo dobra 100 
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3. W przypadku uzyskania ocen z więcej niż jednego języka nowożytnego, do klasyfikacji bierze się pod 

uwagę ocenę wyższą. 

4. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje o pozycji kandydata na liście 

rankingowej. 

5. Na studia przyjęci są kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania 

określonego przez Rektora KSW we Włocławku dla danego rodzaju studiów limitu miejsc. 

 

 
 

II. Adresat nr 2: 
kandydat posiadający świadectwo dojrzałości  

uzyskane w systemie matury 2002 
 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 
 

 Ranking punktów (ocen) uzyskanych na egzaminie maturalnym z podanych niżej przedmiotów na 
kierunkach: 

 

Administracja → j. polski, j. nowożytny, matematyka oraz historia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia 

Bezpieczeństwo i higiena pracy → j. polski, j. nowożytny, matematyka oraz chemia lub fizyka lub geografia 

Bezpieczeństwo narodowe → j. polski, j. nowożytny, matematyka oraz historia lub wiedza o społeczeństwie 

lub geografia 

Budownictwo → j. polski, j. nowożytny, matematyka oraz fizyka lub chemia lub wiedza o społeczeństwie 

Ekonomia → j. polski, j. nowożytny, matematyka oraz historia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia 

Energetyka → j. polski, j. nowożytny, matematyka oraz fizyka lub chemia lub wiedza o społeczeństwie 

Inżynieria mechaniczna → j. polski, j. nowożytny, matematyka oraz fizyka lub chemia lub wiedza 

o społeczeństwie 

Logistyka → j. polski, j. nowożytny, matematyka oraz fizyka lub wiedza o społeczeństwie lub chemia 

Logopedia → biologia i historia lub wiedza o społeczeństwie 

Pedagogika → j. polski, j. nowożytny, matematyka oraz historia lub wiedza o społeczeństwie lub biologia 

Pielęgniarstwo → j. polski, j. nowożytny, matematyka oraz biologia lub chemia lub wiedza o społeczeństwie 

Transport → j. polski, j. nowożytny, matematyka oraz fizyka lub wiedza o społeczeństwie lub chemia 

 

Szczegółowe zasady kwalifikacji: 
 

1. Podstawę kwalifikacji stanowi suma najwyższych ocen uzyskanych na świadectwie maturalnym 

przeliczona na punkty zgodnie z tabelą: 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał na egzaminie 

SKALA 1 - 6 

ocena punkty za ocenę 

dopuszczająca 20 

dostateczna 40 

dobra 60 

bardzo dobra 80 

celująca 100 

SKALA 2 - 5 

ocena punkty za ocenę 

dostateczna 40 

dobra 70 

bardzo dobra 100 
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maturalnym przedmiotów wymaganych w rankingu, w postępowaniu kwalifikacyjnym zostanie 

uwzględniona ocena z klasyfikacji końcoworocznej. 

3. W przypadku uzyskania ocen z więcej niż jednego języka nowożytnego, do klasyfikacji bierze się pod 

uwagę ocenę wyższą. 

4. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje o pozycji kandydata na liście 

rankingowej. 

5. Na studia przyjęci są kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania 

określonego przez Rektora KSW we Włocławku dla danego rodzaju studiów limitu miejsc. 

 
 

III. Adresat nr 3: 
kandydat posiadający świadectwo dojrzałości 

uzyskane w systemie nowej matury 
 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 
 

 Ranking (%) punktów uzyskanych z części pisemnej egzaminu maturalnego z niżej podanych przedmiotów 
na kierunkach:  

 

Administracja → j. polski, j. nowożytny oraz historia lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka lub 

geografia 

Bezpieczeństwo i higiena pracy → j. polski, j. nowożytny oraz chemia lub fizyka lub geografia lub 

matematyka 

Bezpieczeństwo narodowe → j. polski, j. nowożytny oraz historia lub wiedza o społeczeństwie lub 

matematyka lub geografia 

Budownictwo → j. polski, j. nowożytny oraz matematyka lub fizyka lub chemia lub wiedza o społeczeństwie 

Ekonomia → j. polski, j. nowożytny oraz matematyka lub historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie 

Energetyka → j. polski, j. nowożytny oraz matematyka lub fizyka lub chemia lub wiedza o społeczeństwie 

Inżynieria mechaniczna → j. polski, j. nowożytny oraz matematyka lub fizyka lub chemia lub wiedza 

o społeczeństwie 

Logistyka → j. polski, j. nowożytny oraz matematyka lub fizyka lub wiedza o społeczeństwie lub chemia 

Logopedia → j. polski, j. nowożytny, biologia, fizyka lub fizyka i astronomia, historia, wiedza o społeczeństwie  

Pedagogika → j. polski, j. nowożytny oraz biologia lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub muzyka lub 

historia sztuki lub wiedza o tańcu 

Pielęgniarstwo → j. polski, j. nowożytny oraz biologia lub chemia lub wiedza o społeczeństwie 

Transport → j. polski, j. nowożytny oraz matematyka lub fizyka lub wiedza o społeczeństwie lub chemia 

 

Szczegółowe zasady kwalifikacji: 
 

1. Wynik egzaminu z danego przedmiotu przeliczany jest z punktów procentowych na punkty w skali 1:1. 

2. W zależności od poziomu egzaminu maturalnego, ilość punktów mnożona jest przez współczynnik: 

 poziom podstawowy (pp) - współczynnik 1,2, 

 poziom rozszerzony (pr) - współczynnik 1,5. 
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3. Jeżeli kandydat nie zdawał na maturze żadnego z wymienionych przedmiotów do wyboru, wówczas do 

klasyfikacji wlicza się ocenę końcoworoczną. Obowiązuje kolejność przedmiotów wskazana 

w wymaganym rankingu. 

4. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów do wyboru, wówczas do 

klasyfikacji wlicza się tylko wynik najkorzystniejszy. 

5. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje o pozycji kandydata na liście 

rankingowej. 

6. Na studia przyjęci są kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania 

określonego przez Rektora KSW we Włocławku dla danego rodzaju studiów limitu miejsc. 

 

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, studia stacjonarne drugiego stopnia i studia 
niestacjonarne drugiego stopnia 
 

 Na proponowanych przez Uczelnię kierunkach studiów, warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest 

złożenie kompletu dokumentów do wypełnienia limitów miejsc określonych w zarządzeniu Rektora KSW we 

Włocławku. 

 

Studia stacjonarne i  niestacjonarne jednolite magisterskie 

I. Adresat nr 1: 
kandydat posiadający świadectwo dojrzałości 

uzyskane w systemie starej matury 
 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 

 
 Ranking punktów (ocen) uzyskanych na egzaminie dojrzałości z podanych niżej przedmiotów na kierunku: 

 
 

 Fizjoterapia → j. polski, j. nowożytny, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie 

 
Szczegółowe zasady kwalifikacji: 

 

6. Podstawę kwalifikacji stanowi suma najwyższych ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości 

przeliczona na punkty zgodnie z tabelą: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. W przypadku, gdy kandydat nie wybrał na egzaminie dojrzałości wskazanego przedmiotu, 

w postępowaniu kwalifikacyjnym zostanie uwzględniona ocena z klasyfikacji końcoworocznej. 

8. W przypadku uzyskania ocen z więcej niż jednego języka nowożytnego, do klasyfikacji bierze się pod 

uwagę ocenę wyższą. 

SKALA 1 - 6 

ocena punkty za ocenę 

dopuszczająca 20 

dostateczna 40 

dobra 60 

bardzo dobra 80 

celująca 100 

SKALA 2 - 5 

ocena punkty za ocenę 

dostateczna 40 

dobra 70 

bardzo dobra 100 
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9. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje o pozycji kandydata na liście 

rankingowej. 

10. Na studia przyjęci są kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania 

określonego przez Rektora KSW we Włocławku dla danego rodzaju studiów limitu miejsc.  

 
 

II. Adresat nr 2: 
kandydat posiadający świadectwo dojrzałości  

uzyskane w systemie matury 2002 
 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 
 

 Ranking punktów (ocen) uzyskanych na egzaminie dojrzałości z podanych niżej przedmiotów na kierunku: 
 

Fizjoterapia → j. polski, j. nowożytny, matematyka oraz biologia lub chemia lub wiedza o społeczeństwie 

 

Szczegółowe zasady kwalifikacji: 
 

6. Podstawę kwalifikacji stanowi suma najwyższych ocen uzyskanych na świadectwie maturalnym 

przeliczona na punkty zgodnie z tabelą: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym przedmiotów wymaganych 

w rankingu, w postępowaniu kwalifikacyjnym zostanie uwzględniona ocena z klasyfikacji 

końcoworocznej. 

8. W przypadku uzyskania ocen z więcej niż jednego języka nowożytnego, do klasyfikacji bierze się pod 

uwagę ocenę wyższą. 

9. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje o pozycji kandydata na liście 

rankingowej. 

10. Na studia przyjęci są kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania 

określonego przez Rektora KSW we Włocławku dla danego rodzaju studiów limitu miejsc. 

 
 

III. Adresat nr 3: 
kandydat posiadający świadectwo dojrzałości 

uzyskane w systemie nowej matury 
 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 
 

 Ranking (%) punktów uzyskanych z części pisemnej egzaminu maturalnego z niżej podanych przedmiotów 
na kierunku:  

 

SKALA 2 - 5 

ocena punkty za ocenę 

dostateczna 40 

dobra 70 

bardzo dobra 100 

SKALA 1 - 6 

ocena punkty za ocenę 

dopuszczająca 20 

dostateczna 40 

dobra 60 

bardzo dobra 80 

celująca 100 
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Fizjoterapia → j. polski, j. nowożytny oraz biologia lub chemia lub wiedza o społeczeństwie 

 

 

Szczegółowe zasady kwalifikacji: 
 

7. Wynik egzaminu z danego przedmiotu przeliczany jest z punktów procentowych na punkty w skali 1:1.  

8. W zależności od poziomu egzaminu maturalnego, ilość punktów mnożona jest przez współczynnik: 

 poziom podstawowy (pp) - współczynnik 1,2, 

 poziom rozszerzony (pr) - współczynnik 1,5. 

9. Jeżeli kandydat nie zdawał na maturze żadnego z wymienionych przedmiotów do wyboru, wówczas do 

klasyfikacji wlicza się ocenę końcoworoczną. Obowiązuje kolejność przedmiotów wskazana 

w wymaganym rankingu. 

10. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów do wyboru, wówczas do 

klasyfikacji wlicza się tylko wynik najkorzystniejszy. 

11. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje o pozycji kandydata na liście 

rankingowej. 

Na studia przyjęci są kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania 

określonego przez Rektora KSW we Włocławku dla danego rodzaju studiów limitu miejsc. 

 

Wymagane dokumenty 
 

Administracja - studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów). 
 

Administracja - studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów).  
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy - studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

http://www.ksw.wloclawek.pl/
http://www.wshe.pl/
http://www.wshe.pl/
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 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania 

na tym kierunku, 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów). 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy - studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania 

na tym kierunku, 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów).  

 
Bezpieczeństwo narodowe - studia stacjonarne pierwszego stopnia 

 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów). 
 

Bezpieczeństwo narodowe - studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów).  

 
Bezpieczeństwo narodowe - studia stacjonarne drugiego stopnia 

 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

http://www.wshe.pl/
http://www.wshe.pl/
http://www.wshe.pl/
http://www.wshe.pl/
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 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu 

przy składaniu dokumentów), 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów). 
 

Bezpieczeństwo narodowe - studia niestacjonarne drugiego stopnia 
 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu 

przy składaniu dokumentów), 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów).  
 

Budownictwo - studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania 

na tym kierunku, 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów).  
 

Budownictwo - studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania 

na tym kierunku, 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów).  
 

http://www.wshe.pl/
http://www.wshe.pl/
http://www.wshe.pl/
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Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów).  
 

Ekonomia - studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów).  
 

Energetyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania 

na tym kierunku, 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów).  
 

Energetyka - studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania 

na tym kierunku, 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów). 
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Fizjoterapia - studia stacjonarne jednolite magisterskie 
 
 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie 

internetowej www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do 

studiowania na tym kierunku, 

 2 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 

podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów na studia), 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów) na 

numer konta 

Fizjoterapia - studia niestacjonarne jednolite magisterskie 
 
 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie 

internetowej www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do 

studiowania na tym kierunku, 

 2 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 

podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów na studia), 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów) na 

numer konta 

 
Inżyniera mechaniczna - studia stacjonarne pierwszego stopnia 

 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania 

na tym kierunku, 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów).  
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Inżynieria mechaniczna - studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania 

na tym kierunku, 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów). 
 

Logistyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania 

na tym kierunku, 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów). 
 

Logistyka - studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania 

na tym kierunku, 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów).  

 

Logopedia - studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania 

na tym kierunku, 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 
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 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów).  
 

Logopedia - studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania 

na tym kierunku, 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów). 
 

Pedagogika - studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów). 
 

Pedagogika - studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów).  
 

Pedagogika - studia stacjonarne drugiego stopnia 
 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu 

przy składaniu dokumentów), 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 
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 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów). 
 

Pedagogika - studia niestacjonarne drugiego stopnia 
 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu 

przy składaniu dokumentów), 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów).  

 
Pielęgniarstwo - studia stacjonarne pierwszego stopnia 

 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania 

na tym kierunku, 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów).  
 

Pielęgniarstwo - studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia dyplomu pielęgniarki/pielęgniarza (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania 

na tym kierunku, 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów).  
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Pielęgniarstwo - studia stacjonarne drugiego stopnia 
 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia dyplomu pielęgniarki/pielęgniarza (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo wraz z kopią suplementu do 

dyplomu (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania 

na tym kierunku, 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów).  
 

Pielęgniarstwo - studia niestacjonarne drugiego stopnia 
 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia dyplomu pielęgniarki/pielęgniarza (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo wraz z kopią suplementu do 

dyplomu (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania 

na tym kierunku, 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów).  
 

Transport - studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania 

na tym kierunku, 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów). 
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Transport - studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
 

 podanie do J.M. Rektora (według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym lub na stronie internetowej 

www.ksw.wloclawek.pl), 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów), 

 zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania 

na tym kierunku, 

 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, 

 1 fotografia  w formie elektronicznej, 

 kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, 

 kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów).  
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