Zasady kwalifikacji na studia cudzoziemców
chcących podjąć studia w języku polskim w roku 2020/2021.
Każdy kandydat może podać w swoim zgłoszeniu do 3 uszeregowanych wyborów programów
(wydział/kierunek studiów). Na podstawie otrzymanych dokumentów zostanie obliczona liczba
punktów kwalifikacyjnych PK dla każdego z kierunków studiów wskazanych w zgłoszeniu.
Są to punkty z matematyki, przedmiotu do wyboru i języka obcego.
Dla wszystkich kierunków przedmiotami do wyboru mogą być fizyka, chemia i informatyka.
Biologia może być uwzględniana przy ocenie kandydatur na kierunki: Biotechnologia, Gospodarka
Przestrzenna, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska i Technologia
Chemiczna.
Geografia może być uwzględniana przy ocenie kandydatur na kierunki: Administracja, Geodezja i
Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska.
Dla kandydatów na kierunek Administracja mogą być uwzględniane również oceny z przedmiotów
historia i odpowiednik przedmiotu wiedza o społeczeństwie.
Punkty kwalifikacyjne oblicza się ze wzoru:
PK = Pmat x wmat + Pwyb x w + Pjo x wjo
Gdzie Pmat Pwyb i Pjo są to punkty z odpowiednich przedmiotów a w – współczynniki wagi zależne od
kierunku i od wybranego przedmiotu. Tabelę współczynników w można znaleźć na stronie (zobacz).
Punkty z przedmiotów oblicza się w skali do 100 punktów wg zasady:
punkty = 100 razy ocena z przedmiotu podzielona przez najwyższa możliwą ocenę w danym systemie.
UWAGA - Zgodnie z uchwałą Senatu Politechniki Warszawskiej dla kandydatów z następujących
krajów uwzględnianie będą wyłącznie oceny z egzaminów zewnętrznych w stosunku do szkoły, a
mianowicie:
- dla Białorusi – wynik egzaminu CT
- dla Rosji - wynik egzaminu EGE
- dla Ukrainy - wynik egzaminu ZNO
Dla języka obcego wszyscy kandydaci, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości poza polskim
systemem oświaty, otrzymują ocenę maksymalną.
Zakwalifikowane na studia zostaną osoby, dla których obliczona wartość PK będzie nie mniejsza niż
najniższa wartość PK kandydata przyjętego na studia w procedurze obejmującej obywateli polskich.
Warunki przyjęć dla każdej osoby będą sprawdzane w kolejności wybranych programów, to znaczy że
przyjęcie nastąpi na najwyższy z wyborów, dla którego wynik punktowy był wystarczający do
przyjęcia na te studia.

