
Warunki przyjęcia na studia w Collegium Civitas dla laureatów Konkursu  
„Ja, Polska, Europa, Świat - 2040” 

 
 

1. Warunkiem przyznania nagrody dla laureatów Konkursu „Ja, Polska, Europa, 
Świat - 2040” jest spełnienie przez nich warunków przyjęcia na studia pierwszego 
stopnia w Collegium Civitas prowadzonych w języku polskim, w ramach rekrutacji 
na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021. 

2. Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia w języku polskim jest złożenie 
kompletu wymaganych dokumentów w terminie określonym przez Uczelnię oraz 
spełnienie warunków formalnych postępowania w sprawie przyjęcia na studia 
określonych w Uchwale Senatu Collegium Civitas nr 348 z dnia 24 czerwca 2019 
r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu 
przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Collegium 
Civitas w roku akademickim 2020/2021. 

3. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia pierwszego stopnia przeprowadza się 
na podstawie wyników z egzaminu dojrzałości. 

4. Kandydaci otrzymują informację o wyniku postępowania rekrutacyjnego na swoje 
osobiste konto rekrutacji online.  

5. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. 
 
 

 
Warunki formalne postępowania w sprawie przyjęcia na studia  

w Collegium Civitas 
 
1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia pierwszego stopnia w języku 

polskim odbywa się na podstawie oceny wyników maturalnych ze świadectwa 
dojrzałości tzw. „nowej matury”, uzyskanych z trzech wybranych przez kandydata 
przedmiotów zdanych w części pisemnej. Przedmioty nie mogą powtarzać się. 

2. Wyniki procentowe i oceny wpisane na świadectwie dojrzałości są przeliczane na 
punkty kwalifikacyjne w następujący sposób: 
 

 International Baccalaureate 
diploma  Nowa matura  

 Poziom 
podstawowy

Poziom 
rozszerzony  Poziom 

podstawowy 
Poziom 

rozszerzony (SL) (HL) 
 1 pkt=1 pkt 1 pkt=1,5 pkt 
 1 – 0 pkt 
 2 – 20 pkt 
 3 – 40 pkt 1% - 1 pkt 1% - 1,5 pkt 4 – 60 pkt    5 – 75 pkt 
 6 – 90 pkt  7 – 100 pkt  
 



3. Punkty są sumowane zgodnie z następującym wzorem: 
W=1+2+3 
 
Gdzie: 

W – wynik końcowy kandydata 
1 – przedmiot zdany na maturze pisemnej na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym, 
2 – drugi przedmiot zdany na maturze pisemnej na poziomie podstawowym 
lub rozszerzonym, 
3 – trzeci przedmiot zdany na maturze pisemnej na poziomie podstawowym 
lub rozszerzonym. 

4. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia pozytywnie przechodzą kandydaci, 
którzy uzyskali co najmniej 145 punktów rekrutacyjnych.  

5. W przypadku kandydata z niższą liczbą punktów postepowanie w sprawie 
przyjęcia na studia może zostać podjęte przez Komisję Rekrutacyjną na 
podstawie złożonego podania.  

 
 
 

Uwagi końcowe 

Wszelkie wątpliwości związane z warunkami przyjęcia na studia laureatów Konkursu 
 „Ja, Polska, Europa, Świat – 2040” na mocy niniejszego dokumentu będą 
rozstrzygane przez Rektora Uczelni. 

 


