
Załącznik nr 3

Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
Jana Pawła II na rok akademicki 2020/2021

Sposób przeliczania ocen z świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły
średniej, wydanych za granicą kandydatom na studia I stopnia i jednolite magisterskie

kwalifikowanym w trybie konkursowym

 

§ 1

1. W postępowaniu kwalifikacyjnym w trybie konkursowym brane są pod uwagę wyniki egzaminu
maturalnego lub egzaminu dojrzałości albo wyniki równoważne tym egzaminom, niezależnie od
miejsca  uzyskania  świadectwa  maturalnego  lub  innego  dokumentu  uprawniającego  do
ubiegania się o przyjęcie na studia.

2. Kandydaci posługujący się świadectwem lub dyplomem ukończenia szkoły średniej, uzyskanym
za granicą,  nie dysponujący na świadectwie lub dyplomie ocenami równorzędnymi ocenom
polskiego świadectwa maturalnego lub świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych w
postępowaniu rekrutacyjnym, kwalifikowani są na podstawie ocen dokumentujących na tym
świadectwie  lub  dyplomie  ukończenie  nauki  z  następujących przedmiotów:  język  polski  lub
język ojczysty oraz do wyboru najlepszy wynik z jednego z przedmiotów – matematyka, lub
historia, lub geografia, lub język obcy, lub chemia, lub biologia.

3.  Na kierunkach studiów, na których w kryteriach kwalifikacji wymagany jest język polski, wobec
kandydatów,  którzy  uzyskali  maturę  za  granicą,  uwzględnia  się,  w  przypadku  braku  języka
polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany był egzamin maturalny.

 

§ 2

1. Sposób  przeliczania  ocen  ze  świadectw  lub  dyplomów  wydanych  przez  szkoły  średnie  na
Ukrainie:

system oceniania na Ukrainie  system ocen polskiej „starej matury”

skala 1-5 skala 1-12 skala 1-6 skala 2-5

5 12 Celująca (6,0) 5

  11 Celująca (6,0) 5

  10 Bardzo dobry (5,0) 4,5

4 9 Bardzo dobry (5,0) 4,5

  8 Dobry (4,0) 4

  7 Dobry (4,0) 4



3 6 Dostateczny (3,0) 3,5

  5 Dostateczny (3,0) 3

4 Dopuszczający (2,0) 3

1-2 1-3 Niedostateczny (-) -

 

2. Sposób  przeliczania  ocen  ze  świadectw  lub  dyplomów  wydanych  przez  szkoły  średnie  w
Federacji Rosyjskiej, Republice Białoruś, Kazachstanie i Uzbekistanie: 

system oceniania na Białorusi, w
Rosji, Kazachstanie i Uzbekistanie

system ocen polskiej „starej matury”

skala 1-5 skala 1-10 skala 1-6 skala 2-5

5 10 Celująca (6,0) 5

  9 Bardzo dobry (5,0) 5

  8 Bardzo dobry (5,0) 4,5

4 7 Dobry (4,0) 4

  6 Dobry (4,0) 4

  5 Dostateczny (3,0) 3,5

3 4 Dostateczny (3,0) 3

  3 Dopuszczający (2,0) 3

1-2 1-2 Niedostateczny (-) -

 

3. Sposób przeliczania ocen ze świadectw lub dyplomów wydanych przez szkoły średnie w USA i
Wielkiej Brytanii: 

system oceniania w USA

i Wielkiej Brytanii

system ocen polskiej „starej matury”

skala 1-6 skala 2-5

A, A+, A* Celująca (6,0) 5

A- Bardzo dobry plus (5,5) 5



B+ Bardzo dobry (5,0) 4,5

B Bardzo dobry (5,0) 4,5

B- Dobry plus (4,5) 4,5

C+ Dobry (4,0) 4

C Dobry (4,0) 4

C- Dostateczny plus (3,5) 3,5

D+ Dostateczny (3,0) 3,5

D Dostateczny (3,0) 3,5

D- Dopuszczający (2,0) 3

E Dopuszczający (2,0) 3

F, G Niedostateczny (-) -

 

4. W przypadku systemów oceniania innych niż wymienione powyżej,  stosuje się odpowiednio
przelicznik procentowy, gdzie najwyższa ocena w danym systemie oceniania odpowiada 100 %
skali, a więc 100 pkt (system ocen „nowej matury”).


