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Załącznik nr 1 do UCHWAŁY nr 05/XXII/16  SENATU WSKSiM z dnia 31 maja 2016 r. 

 

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE                                            

I NIESTACJONARNE 

w roku akademickim 2017/2018 

 

§ 1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

1. Uchwała Senatu WSKSiM nr 05/XXII/16 z dnia 31.05.2016 r. z załącznikiem nr 1 określa 

zasady kwalifikacyjne na pierwszy rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 

2017/2018.  

2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

załączniku, dokonuje kwalifikacji kandydatów na I rok studiów: 

a. pierwszego stopnia na podstawie wspólnych list rankingowych obejmujących 

kandydatów posiadających świadectwo „nowej matury” lub „starej matury”. Podstawą 

rankingu będzie wskaźnik W wyliczony na podstawie: 

- wyników „nowej matury”; 

- ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości (dla kandydatów ze „starą maturą”). 

b. drugiego stopnia na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie dyplomowym. 

3. Postępowanie kwalifikacyjne zakończone zostanie ogłoszeniem list kandydatów, którzy 

zostali zakwalifikowaniu na określony kierunek I roku studiów. Lista będzie obejmowała 

osoby, które: 

- spełniają warunki zakwalifikowania określone w Uchwale Senatu WSKSiM  

nr 09/XIII/ 12 z dnia 15 maja 2012 r. i Uchwale Senatu nr 11/XVI/14  z dnia 

16.05.2014 r. 

- zostaną zakwalifikowane na podstawie list rankingowych, o których mowa powyżej.  

4. Senat w załącznikach do uchwały może wprowadzić obowiązek składania dodatkowych 

dokumentów przez kandydatów przystępujących do rekrutacji na poszczególne kierunki  

i specjalności studiów. 

5. Rektor w zarządzeniu, o którym mowa w § 4 określi listę dodatkowych dokumentów 

przyjmowanych od osób zakwalifikowanych na studia, z uwzględnieniem przepisów 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 14 września 2011 r.                 

z późn. zm. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. 

6. Kandydaci zostaną zakwalifikowani na podstawie list rankingowych. 
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7. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są podawane do wiadomości kandydatów  

przez wysłanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do każdego kandydata   

powiadomienia o wyniku rekrutacji na adres podany przez niego we wniosku.  

 

8. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna  upoważnia przewodniczącego Komisji                                

do podpisywania w jej imieniu decyzji w sprawach przyjęcia na studia. 

 

 

§ 2 

 

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 

1. Podstawą rankingu dla kierunków studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 

Politologia, Kulturoznawstwo będzie wskaźnik rekrutacji W wyliczony według wzoru: 

W = 2 · J + O 

gdzie: 

J – liczba punktów (patrz: Tabela § 2, pkt 3b lub 3c) uzyskanych z przedmiotu 1 

(patrz: Tabela § 2, pkt 3a); 

O – liczba punktów (patrz: Tabela § 2, pkt 3b lub 3c) uzyskanych z przedmiotu 2 

(patrz: Tabela § 2, pkt 3a). 

a. Dla kandydatów posiadających świadectwo „nowej matury”: 

J – jest liczbą punktów uzyskaną na egzaminie maturalnym z części zewnętrznej 

egzaminu (suma z obu poziomów, maksymalnie 200 pkt.). W przypadku „nowej 

matury” zdawanej w roku 2002 przyjmuje się podwojoną liczbę uzyskanych punktów. 

Patrz: Tabele § 2, pkt 3. 

O – jest liczbą punktów uzyskaną na maturze pisemnej z języka obcego nowożytnego 

(suma z obu poziomów, maksymalnie 200 pkt.). W przypadku „nowej matury” 

zdawanej w roku 2002 przyjmuje się podwojoną liczbę uzyskanych punktów.  

Patrz: Tabele § 2, pkt 3. 

b. Dla kandydatów posiadających świadectwo „starej matury”: 

J – jest liczbą punktów uzyskaną z przeliczenia oceny z matury pisemnej  

z przedmiotu 1. Patrz: Tabele § 2, pkt 3. 

O – jest liczbą uzyskaną z przeliczenia ocen z dowolnego nowożytnego języka obcego 

z matury pisemnej lub ustnej – wybierany jest wynik lepszy; jeśli kandydat nie zdawał 

matury z języka obcego nowożytnego; O – odpowiada liczbie punktów z przeliczenia 

najlepszej oceny końcowej z dowolnego nowożytnego języka obcego.  

Patrz: Tabele § 2, pkt 3. 

c. Kandydaci – obywatele polscy z maturą uzyskana poza granicami Polski 

traktowani są jak kandydaci z „nową maturą”. 
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d. Dla kandydatów posiadających świadectwo matury międzynarodowej wskaźnik 

W obliczany jest wg wzoru: 

W = 28,58 · (2 · J+O) 

gdzie: 

J – liczba punktów uzyskanych z przedmiotu podstawowego, tj. języka polskiego 

(patrz: Tabele § 2, pkt 3); 

O – liczba punktów z przedmiotu nowożytnego języka obcego (patrz: Tabele § 2, 

pkt 3). 

2. Podstawą rankingu dla kierunku studiów: Informatyka będzie wskaźnik rekrutacji W: 
 

a. Dla kandydatów posiadających świadectwo „nowej matury” wskaźnik rekrutacji 

W  będzie wyliczony wg wzoru: 

W = 3 · M 

gdzie:  

M –  jest liczbą punktów uzyskaną na egzaminie maturalnym z matematyki  

(tj. przedmiot 1 z tabeli§ 2, pkt 3a) w części zewnętrznej egzaminu (suma z obu 

poziomów, maksymalnie 200 pkt.). W przypadku „nowej matury” zdawanej  

w roku 2002 przyjmuje się podwojoną liczbę uzyskanych punktów.  

Patrz: Tabele § 2, pkt 3. 

b. Dla kandydatów posiadających świadectwo „starej matury” wskaźnik rekrutacji 

W  będzie wyliczony wg wzoru: 

W = 3 · M 

gdzie:  

M – jest liczbą punktów uzyskaną z przeliczenia oceny z matury pisemnej  

z matematyki (patrz: Tabele § 2, pkt 3). 

c. Dla kandydatów posiadających świadectwo „starej matury”, którzy nie zdawali 

matury z matematyki, podstawą kwalifikacji będą wyniki uzyskane na rozmowie 

kwalifikacyjnej z zakresu matematyki. 

d. Kandydaci – obywatele polscy z maturą uzyskana poza granicami Polski 

traktowani są jak kandydaci z „nową maturą”. 

e. Dla kandydatów posiadających świadectwo matury międzynarodowej wskaźnik 

W obliczany jest wg wzoru: 

W = 28,58 · (3M) 

gdzie: 

M – liczba punktów z matematyki (patrz: Tabela § 2, pkt 3). 
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3. Tabele: 

a. Tabela z wykazem przedmiotów wybieranych do obliczenia wskaźnika W podczas 

procesu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia  

w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu: 
 

Wydział Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej 

Kierunek przedmiot 1 przedmiot 2 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 

- specjalność: kultura medialna 

- specjalność: dziennikarstwo radiowo-

telewizyjne 

język polski 

język polski 

 

język obcy nowożytny 

język obcy nowożytny 

 

Politologia: 

- specjalność: polityka społeczna i ludnościowa 

- specjalność: polityka międzynarodowa 

- specjalność: marketing polityczny 

język polski 

język polski 

język polski 

język obcy nowożytny 

język obcy nowożytny 

język obcy nowożytny 

Informatyka: 

- specjalność: techniki multimedialne 

- specjalność: grafika komputerowa 

 

matematyka 

matematyka  

Kulturoznawstwo: 

- specjalność: kultura audiowizualna 

- specjalność: turystyka kulturowa 

- specjalność: techniki aktorskie i reżyseria 

język polski 

język polski 

język polski 

 

język obcy nowożytny 

język obcy nowożytny 

język obcy nowożytny 

 

b. Tabela zawierająca liczbę punktów przyznawanych kandydatowi w procesie rekrutacji 

na kierunki pierwszego stopnia studiów w Wyższej Szkole Kultury Społecznej 

i Medialnej w Toruniu. Liczba punktów przypisana jest poszczególnym ocenom  

na świadectwie dojrzałości wydanym po roku 1992: 

 

Ocena Liczba  punktów 

celujący 200 

bardzo dobry 160 

dobry 120 

dostateczny 80 

dopuszczający 40 
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c. Tabela zawierająca liczbę punktów przyznawanych kandydatowi w procesie rekrutacji 

na kierunki pierwszego stopnia studiów w Wyższej Szkole Kultury Społecznej  

i Medialnej w Toruniu. Liczba punktów przypisana jest poszczególnym ocenom  

na świadectwie dojrzałości wydanym przed  rokiem 1992: 

 

Ocena Liczba  punktów 

bardzo dobry 200 

dobry 133 

dostateczny 67 

 

 

§ 3 

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

1. Kandydaci na studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) 

na kierunku Politologia (specjalności: polityka społeczno-ekonomiczna oraz  

komunikacja i dziennikarstwo polityczne) przyjmowani będą na podstawie wyników 

uzyskanych na egzaminie dyplomowym. 

 

2. O przyjęciu na studia drugiego stopnia na kierunek Politologia mogą ubiegać się 

absolwenci studiów wyższych z tytułem licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnym  

na kierunku politologia i pokrewnych.  

3. Kandydaci na studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) 

na kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia drugiego stopnia-profil 

praktyczny będą przyjmowani na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie 

dyplomowym. 

 

 

 

 

 

Wydział Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej 

Kierunek Ocena 

 z egzaminu dyplomowego  

Politologia: 

-      specjalność :bezpieczeństwo państwa i dyplomacja 

- specjalność: polityka społeczno-ekonomiczna 

- specjalność: komunikacja i dziennikarstwo polityczne.  

 

+ 

+ 

+ 
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4. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna- studia drugiego stopnia- profil praktyczny mogą ubiegać się absolwenci 

studiów wyższych z tytułem licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnym na kierunku 

dziennikarstwo, politologia i pokrewnych z obszaru nauk społecznych lub 

humanistycznych. W przypadku ukończenia studiów z innych obszarów nauk Komisja 

Rekrutacyjna decyduje o przyjęciu na studia, zobowiązując Dziekana do wyznaczenia 

różnic programowych koniecznych do uzupełnienia efektów kształcenia.  

 

§ 4 

TERMINY I WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1. Do postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2017/2018 mogą być dopuszczeni 

kandydaci, którzy w terminie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 18 września 2017 r. 

(włącznie) złożą w Dziekanacie WSKSiM w Toruniu (ul. św. Józefa 23/35) następujące 

dokumenty:  

a.  kwestionariusz kandydata na studia wyższe; 

b.  świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis (po przyjęciu do WSKSiM należy 

dostarczyć oryginał świadectwa); 

c. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (kandydaci na studia drugiego 

stopnia); 

d.  opinię księdza proboszcza; 

e. 4 fotografie; 

f. potwierdzenie opłaty wniesionej z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia; 

 konto WSKSiM: Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu, nr rachunku 24 1320 

1120 2565 2484 2000 0001. 

2. Kandydaci, którzy legitymują się świadectwem zagranicznym zobowiązani są przedłożyć 

zaświadczenie z właściwego Kuratorium Oświaty, stwierdzające równoważność 

wykształcenia.  

Wydział Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej 

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia drugiego 

stopnia- profil praktyczny, studia niestacjonarne  

Ocena 

 z egzaminu dyplomowego 

a. specjalność:  Dziennikarstwo informacyjne i sztuka 

prezenterska  

b. specjalność:  Dziennikarstwo on-line i marketing sieciowy 

 

+ 

 

+ 
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3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na podstawie wyników postępowania 

kwalifikacyjnego do innej uczelni wyższej składają zaświadczenie o uzyskanym wyniku 

postępowania rekrutacyjnego. Zaświadczenie musi zawierać informację  

o wynikach uzyskanych przez kandydata (liczbę punktów). Podania kandydatów składane 

w tym trybie będą rozpatrywane przez Uczelnią Komisję Rekrutacyjną zgodnie  

z uregulowaniami określonymi w niniejszym załączniku dla poszczególnych kierunków. 

4. Kandydaci – laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, ubiegający się o przyjęcie  

bez egzaminu, składają odpowiednie dokumenty. Duplikaty nie będą honorowane.  

5. Termin rozmowy kwalifikacyjnej na kierunek Informatyka wyznacza się na dzień 

14.07.2017 r.  

6. Na kierunkach, na których limit miejsc nie zostanie wyczerpany przeprowadzona zostanie 

dodatkowa rekrutacja, dla której termin składania dokumentów ustala się  

do 18.09.2017 r. 

7. Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego nastąpi w terminie jednego tygodnia 

od dnia przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.  


