
 

 

Załącznik nr 1 
do umowy o współpracy partnerskiej  
przy organizacji projektu „Młode Concilium”, 
 zawartej w Warszawie w dniu 25 listopada 2019 

 

 

Warunki przyjęcia na studia  
i zasady zwolnienia  z czesnego (semestralna opłata za studia)  
dwóch laureatów Konkursu „Ja, Polska, Europa, Świat - 2040” 

 

Akademia Leona Koźmińskiego zobowiązuje się do ufundowania Nagrody dla 
dwóch laureatów Konkursu „Ja, Polska, Europa, Świat – 2040”, będącej 
stypendium w postaci zwolnienia, przez okres jednego roku akademickiego (tj. 
2020/21), z czesnego (semestralna opłata za studia) - na dowolnym kierunku 
studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich na kierunku prawo – 
oferowanych do uruchomienia w Uczelni w roku akad. 2020/21 w formie 
stacjonarnej w języku polskim, a także zwolnienia z opłaty rekrutacyjnej. 
Laureaci, którzy ukończą w ALK pierwszy rok studiów, mogą otrzymać 
kontynuację stypendium w postaci zwolnienia z czesnego (semestralna opłata 
za studia) w kolejnych semestrach studiów na tym samym kierunku studiów, 
pod warunkiem uzyskania przez nich średniej arytmetycznej ocen z toku 
studiów na poziomie co najmniej 4,60.  
 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA DO ALK 
 

1. Warunkiem przyznania nagrody dla laureata Konkursu, jest spełnienie przez 

niego warunków przyjęcia na studia licencjackie lub jednolite magisterskie w 

trybie stacjonarnym w języku polskim obowiązujących w ALK w ramach rekrutacji 

na studia rozpoczynające się w roku akad. 2020/21 określonych w uchwale Nr 

273-2018/2019 Senatu Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. 



 

 

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe na rok akad. 2020/21. 

 

2. Kandydaci na studia kwalifikowani są na podstawie wyników uzyskanych na 

egzaminie maturalnym. Podstawę przyjęcia na studia stanowi suma punktów 

uzyskanych z trzech różnych przedmiotów z egzaminu maturalnego (wybranych 

przez kandydata) i przeliczonych według zasad, o których mowa w pkt. 3 i 4. 

3. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się przedmioty z egzaminu 

maturalnego z części pisemnej w zakresie wskazanym przez kandydata, a wyniki 

procentowe wpisane na świadectwie z poszczególnych przedmiotów są 

przeliczane na punkty rekrutacyjne w następujący sposób: 

1) zakres podstawowy w proporcji: 1% = 1,5 punktu, 

2) zakres rozszerzony w proporcji: 1% = 2 punkty, 

3) zakres rozszerzony z matematyki w proporcji: 1% = 3 punkty. 

4. W odniesieniu do kandydatów, którzy uzyskali dyplom International Baccalaureat 

wydany przez IBO w ramach programu Matury Międzynarodowej, w 

postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się oceny z trzech przedmiotów, które są 

przeliczane na punkty rekrutacyjne. 

5. Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali łącznie z przedmiotów, o 

których mowa w pkt. 2-4, co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych. 

 


