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Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środow
Politechniki Krakowskiej
nr 3/2013
z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie zasad przyjęć na rok 2014/2015 wraz z ustaleniem wykazu kieru
stanowiących ofertę dydaktyczną Wydziału Inżynierii Śr
Na podstawie § 24 ust. 3 pkt. 2 Statutu PK, przyjętym uchwałą Senatu
grudnia 2011 r. z późn. zm., wprowadza się, co następuje:

§1
Wykaz kierunków i specjalności prowadzonych na studiach stacjonarn
z określeniem poziomów studiów (I i II stopnia) oraz czasu ich trwania
Zasady przyjęć na poszczególne kierunki z uwzględnieniem form
Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i n
roku akademickim 2014/15
Kryterium kwalifikacyjnym jest wynik egzaminu maturalnego, eg
międzynarodowej (International Baccalaureate) albo egzaminu dojrzałości zdaw

Tryb naboru 1
Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin matural
według wzoru:
W = P lub 2R
gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie
pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
poniższej tabeli przedmiotów:
Budownictwo
Gospodarka przestrzenna
Ochrona środowiska

matematyka albo
matematyka albo
biologia albo geog
matematyka albo
biologia

Inżynieria środowiska

Tryb naboru 2
Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałoś
skali sześciostopniowej od 1 do 6, ustala się przeliczając oceny uzyskane
dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wy
poniższej tabeli:
ocena
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0

liczba punktów
200
170
140
100
60

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałoś
skali czterostopniowej od 2 do 5, ustala się przeliczając oceny uzyskane w c
dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wy
poniższej tabeli:

ocena
liczba punktów
5.0
200
4.0
150
3.0
100
Dla kandydatów, którzy posiadają „starą maturę”, natomiast nie zdawali
dojrzałości żadnego z przedmiotów wymaganych podczas rekrutacji
przeprowadzony zostanie na Politechnice Krakowskiej Centralny Egzamin W

Dla kandydatów, którzy posiadają „starą maturę”, natomiast nie zdawali
dojrzałości żadnego z przedmiotów wymaganych podczas rekrutacji
przeprowadzony zostanie na Politechnice Krakowskiej Centralny Egzamin W
zgodnie z zasadami egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozsze

Po ogłoszeniu wyników przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krako
CEW zostaną poddane analogicznej procedurze rekrutacyjnej jak kandydaci
dojrzałości wydanym na podstawie egzaminu maturalnego („nowej matury”) (try

Wynik z CEW przeprowadzonego w danym roku akademickim może być
rekrutacyjnym także w latach następnych, bez ograniczeń czasowych. P
Centralnego Egzaminu Wstępnego jest porozumienie zawarte pomiędzy Polite
Komisją Egzaminacyjną (CKE).

Tryb naboru 3
Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali maturę m
Baccalaureate) ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisem
obowiązujących kandydatów z „nową maturą” według poniższej tabeli:
Liczba punktów dla
Liczb
Ocena
kandydatów zdających
kandyd
na poziomie standard level (SL)
na poziom
Excellent
100
Very good
85
Good
70
Satisfactory
50
Mediocre
30
Poor
10
Very poor
0

Tryb naboru 4
W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicam
maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” przeliczan
200-punktowej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
§2
Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i
w roku akademickim 2014/15

Kierunek studiów: Inżynieria środowiska
studia stacjonarne i niestacjonarne
Uprawnieni kandydaci:
O przyjęcie na kierunek studiów Inżynieria środowiska mogą ubiegać się oso
1. Tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera Inżynierii środowiska uzysk
lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku Inżynieria środowis
prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakows
technicznych,
2. Tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany w zakresie kie
innych niż Inżynieria środowiska.
Kryteria kwalifikacji:
Kwalifikacji na studia II stopnia dokonuje Komisja Kwalifikacyjna. Kwalif
podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów.
Absolwenci Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej po uk
Środowiska I stopnia (lub jednolitych studiach magisterskich), kontynuujący na
ze średnią z toku studiów co najmniej 4.0, składają jedynie komplet wymaganyc
Dla pozostałych kandydatów, tj.:
1. absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej po uk
Środowiska I stopnia (lub jednolitych studiach magisterskich), kontynuujących n
ze średnią z toku studiów niższą niż 4.0,
2. studentów po ukończonym kierunku Inżynieria Środowiska I stopnia (lub jedn
na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, chcących k
specjalności,
3. studentów po kierunku Inżynieria Środowiska ukończonym na innej uczelni te
4. studentów po innym kierunku technicznym niż Inżynieria Środowiska,
obliczony zostanie tzw. współczynnik rekrutacji (W) według wzoru:
W = P + 10*STS – EK,

W = P + 10*STS – EK,
gdzie:

P – tzw. „przynależność”, tj. miejsce i kierunek ukończonych studiów I s
magisterskich); P=10 otrzymuje student po kierunku Inżynieria Śro
jednolitych studiach magisterskich), ukończonych na WIŚ PK, konty
specjalności lub chcący kontynuować naukę na innej specjalności ze
niższą niż 4.0; P=0 otrzymuje student po kierunku IŚ ukończonym na inn
kierunku technicznym niż IŚ,
STS – średnia z toku studiów, określona z dokładnością do 2-ch miejsc p
EK – różnice pomiędzy efektami kształcenia osiągniętymi przez kandy
studiów a efektami kształcenia wymaganymi na WIŚ PK, (okre
przedmiotów w zakresie specjalności prowadzonych na WIŚ), wyra
przypisanych poszczególnym przedmiotom zgodnie z dodatkowymi k
stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowisk
Wydziału w dniu 14 listopada 2012 roku (dostępne na stronie www.wi
osiągniętych efektów kształcenia dokonuje sam kandydat na odpowie
stronie www.wis.pk.edu.pl) i składa do Komisji Rekrutacyjnej wraz z innym
W ramach każdej specjalności, utworzona zostanie lista rankingowa,
współczynnika rekrutacji (W) ułożone zostaną w ciąg malejący.
W pierwszej kolejności listę przyjętych na studia II stopnia zapełniają a
Środowiska Politechniki Krakowskiej po kierunku Inżynieria Środowiska I sto
magisterskich), kontynuujący naukę na tej samej specjalności ze średnią z
pozostałe miejsca (do wypełnienia przyjętego limitu) mogą zająć osoby z listy ra
Ostateczną decyzję w sprawie przyjęć kandydatów na studia stacjonar
podejmuje Komisja Kwalifikacyjna.
Podstawą rekrutacji na kierunek Inżynieria środowiska jest:
1. złożenie wymaganych dokumentów,
2. kwalifikacja dokonana przez Komisję Kwalifikacyjną zgodnie z podanymi kryte
Wymagane dokumenty:
1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu stu
2. suplement do dyplomu lub indeks z ukończonych studiów,
3. zaświadczenie o średniej z toku studiów do 2-ch miejsc po przecinku,
4. własna, wstępna analiza efektów kształcenia osiągniętych w dotychczaso
przez kandydata w zakresie wybranych przez siebie specjalności (podstawowe
dodatkowych kryteriów rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II s
Środowiska (zatwierdzonych przez Radę Wydziału w dniu 14 listopada
przedmiotów, które stanowić będą udokumentowanie osiągnięcia tych efektów ,
5. pozostałe dokumenty wskazane w zarządzeniu Rektora Politechniki Krakows
Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska rozpoczyna
akademickiego 2014/15.
Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska ro
zimowym roku akademickiego 2014/15.

§3
Zasady przyjęć laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnop
przyjęcie na studia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 20
Brak propozycji WIŚ na rok akademicki 2014/15
Przewodnicząca

Prof. dr hab
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