Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu LAW
Nr 35/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA
W LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ
I. STUDIA I STOPNIA (inżynierskie)
I.1. kierunek: LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
- studia I stopnia (inżynierskie), stacjonarne i niestacjonarne
§1
1. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników matury.
2. Przeliczeniu na punkty rekrutacyjne podlegają wyniki z egzaminu dojrzałości
(maturalnego) z następujących przedmiotów:
1) przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka.
2) dodatkowo: język angielski.
3. Wyniki matury z przedmiotów wymienionych w ust. 2 przeliczane są na punkty
rekrutacyjne na zasadach określonych w § 3.
4. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego stanowi suma punktów uzyskana
z przedmiotu do wyboru oraz z języka obcego. W oparciu o uzyskaną liczbę
punktów umieszcza się kandydata na odpowiednim miejscu listy rankingowej.
5. W przypadku niezdawania na maturze żadnego z przedmiotów wymienionych
w ust. 2 dopuszcza się zamiast oceny z matury ocenę końcową z niezdawanego
na maturze przedmiotu na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
6. W przypadku jednakowej liczby punktów na liście rankingowej pierwszeństwo
w przyjęciu na kierunek Lotnictwo i kosmonautyka mają kandydaci posiadający
większą liczbę punktów z przedmiotu do wyboru.
7. Studia niestacjonarne są odpłatne
I.2. kierunek: NAWIGACJA
- studia I stopnia (inżynierskie), stacjonarne i niestacjonarne
§2
1. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników matury.
2. Przeliczeniu na punkty rekrutacyjne podlegają wyniki z egzaminu dojrzałości
(maturalnego) z następujących przedmiotów:
1) przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka albo geografia;
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2) dodatkowo: język angielski.
3. Wyniki matury z przedmiotów wymienionych w ust. 2 przeliczane są na punkty
rekrutacyjne na zasadach określonych w § 3.
4. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego stanowi suma punktów uzyskana
z przedmiotu do wyboru oraz z języka obcego. W oparciu o uzyskaną liczbę
punktów umieszcza się kandydata na odpowiednim miejscu listy rankingowej.
5. W przypadku niezdawania na maturze żadnego z przedmiotów wymienionych
w ust. 2 dopuszcza się zamiast oceny z matury ocenę końcową z niezdawanego
na maturze przedmiotu na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
6. W przypadku jednakowej liczby punktów na liście rankingowej pierwszeństwo
w przyjęciu na kierunek Nawigacja mają kandydaci posiadający większą liczbę
punktów z przedmiotu do wyboru.
7. Studia niestacjonarne są odpłatne
I.3. Zasady przeliczania wyników matury na punkty rekrutacyjne na kierunki
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA oraz NAWIGACJA
§3
1. Wyniki "nowej matury" przelicza się na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:
przedmiot
Przedmiot do wyboru
Język angielski

Poziom matury
podstawowy
rozszerzony
podstawowy
rozszerzony

Sposób przeliczania na
punkty rekrutacyjne
1 % matury x 1 pkt
1 % matury x 1,5 pkt
1 % matury x 1 pkt
1 % matury x 1,5 pkt

- kandydatom dysponującym wynikami zarówno z poziomu podstawowego, jak
i rozszerzonego uwzględnia się jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata (wyboru
dokonuje kandydat wprowadzając wynik matury do systemu IRK).
2. Wyniki "starej matury" przelicza się na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:
1) przedmiot do wyboru (jeden):
Ocena (skala 1-6)
dopuszczający/mierny (2)
dostateczny (3)
dobry (4)
bardzo dobry (5)

Punkty
30
50
75
90

Ocena (skala 2-5)
dostateczny (3)
dobry (4)
bardzo dobry (5)

Punkty
60
80
100

2

celujący (6)

100

-

-

2) język angielski: punkty ustala się na podstawie tabeli w pkt 1.
3. Wyniki matury międzynarodowej (IB) oraz inne świadectwa zagraniczne
równoważne

polskiemu

świadectwu

dojrzałości

przelicza

się

na

punkty

rekrutacyjne w sposób określony w uchwale rekrutacyjnej.
4. Zasady ustalania wyniku końcowego na podstawie punktów przyznanych na
zasadach określonych w ust. 1 i 2 opisuje się za pomocą następujących wzorów:
1)

"stara matura " : W R = 1,5XWM + 0,5XWJA;

2)

"nowa matura": WR = WMN + 0,5xwJA;
- gdzie:
WM - wyniki egzaminu dojrzałości (maturalnego) z przedmiotu do wyboru wg.
„starej matury”;
WMN - wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru wg. „nowej
matury ” lub posiadających dyplom Matury Międzynarodowej;
WJA- wyniki egzaminu dojrzałości (maturalnego) z języka angielskiego;
WR - wynik rekrutacji.
I.4. kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
- studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne i niestacjonarne
§4

1. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników matury.
2. Przeliczeniu na punkty rekrutacyjne podlegają wyniki z egzaminu dojrzałości
(maturalnego) z następujących przedmiotów:
1) przedmiot do wyboru: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, język
polski albo matematyka;
2) dodatkowo: język obcy nowożytny.
3. Wyniki matury z przedmiotów wymienionych w ust. 2 przeliczane są na punkty
rekrutacyjne na zasadach określonych w § 4.
4. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego stanowi suma punktów uzyskana
z przedmiotu do wyboru oraz z języka obcego. W oparciu o uzyskaną liczbę
punktów umieszcza się kandydata na odpowiednim miejscu listy rankingowej.
5. W przypadku niezdawania na maturze żadnego z przedmiotów wymienionych
w ust. 2 dopuszcza się zamiast oceny z matury ocenę końcową z niezdawanego
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na maturze przedmiotu na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
6. W przypadku jednakowej liczby punktów na liście rankingowej pierwszeństwo
w przyjęciu na kierunek Bezpieczeństwo narodowe mają kandydaci posiadający
większą liczbę punktów z przedmiotu historia.
7. Studia niestacjonarne są odpłatne.

I.5. kierunek: LOGISTYKA
- studia I stopnia (inżynierskie), stacjonarne i niestacjonarne
§5
1. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników matury.
2. Przeliczeniu na punkty rekrutacyjne podlegają wyniki z egzaminu dojrzałości
(maturalnego) z następujących przedmiotów:
1) przedmiot do wyboru: matematyka, informatyka, fizyka, chemia, wiedza o
społeczeństwie albo geografia;
2) dodatkowo: język obcy nowożytny.
3. Wyniki matury z przedmiotów wymienionych w ust. 2 przeliczane są na punkty
rekrutacyjne na zasadach określonych w § 4.
4. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego stanowi suma punktów
uzyskana z przedmiotu do wyboru oraz z języka obcego. W oparciu o
uzyskaną liczbę punktów umieszcza się kandydata na odpowiednim miejscu
listy rankingowej.
5. W przypadku niezdawania na maturze żadnego z przedmiotów wymienionych
w ust. 2, dopuszcza się zamiast oceny z matury, ocenę końcową z
niezdawanego

na

maturze

przedmiotu,

wystawioną

na

świadectwie

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
6. W przypadku jednakowej liczby punktów na liście rankingowej pierwszeństwo
w przyjęciu na kierunek logistyka mają kandydaci posiadający większą liczbę
punktów z przedmiotu matematyka.
7. Studia niestacjonarne są odpłatne.
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I.6.Zasady przeliczania wyników matury na punkty rekrutacyjne na kierunki
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, LOGISTYKA
§7
Wyniki "nowej matury" przelicza się na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:
Przedmiot

Sposób przeliczania na
punkty rekrutacyjne
1 % matury x 0,5 pkt
1 % matury x 1 pkt
1 % matury x 0,5 pkt
1 % matury x 1 pkt

Poziom matury
podstawowy
rozszerzony
podstawowy
rozszerzony

Przedmiot do wyboru (jeden)
Język obcy nowożytny

Kandydatom dysponującym wynikami zarówno z poziomu podstawowego,
jak i rozszerzonego uwzględnia się jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata.
2. Wyniki "starej matury" przelicza się na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:
1) przedmiot do wyboru (jeden):
Ocena (skala 1-6)
Punkty
Ocena (skala 2-5)
Punkty
30

-

-

50

dostateczny (3)

60

dobry (4)

75

dobry (4)

80

bardzo dobry (5)

90

bardzo dobry (5)

100

celujący (6)

100

-

-

dopuszczający/mierny (2)
dostateczny (3)

2) język obcy nowożytny: punkty ustala się na podstawie tabeli w pkt 1.
3. Wyniki matury międzynarodowej (IB) oraz inne świadectwa zagraniczne równoważne
polskiemu świadectwu dojrzałości przelicza się na punkty rekrutacyjne w sposób
określony w uchwale rekrutacyjnej.
4. Zasady ustalania wyniku końcowego na podstawie punktów przyznanych na
zasadach określonych w ust. 1 i 2 opisuje się za pomocą następujących wzorów:
1)"stara matura": WR = WD + 0,5xWJO;
2)"nowa matura": WR = WDN + WJO;
gdzie:
5. WD - wyniki egzaminu dojrzałości (maturalnego) z przedmiotu do wyboru wg
„starej matury”;
WDN - wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru wg. „nowej matury
” lub dyplomu Matury Międzynarodowej;
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WJO - wyniki egzaminu dojrzałości (maturalnego) z języka obcego nowożytnego;
WR - wynik rekrutacji.
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II. STUDIA II STOPNIA (magisterskie)
II.1. kierunek: LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
- studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne
§8
1. Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie ocen na dyplomie
ukończenia studiów będącym podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia
drugiego stopnia z zachowaniem warunków i trybu postępowania określonych w
ust. 2-5.
2. W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego Komisja ocenia, na podstawie
przedłożonych dokumentów, czy kandydat posiada kwalifikacje i kompetencje
wystarczające

do podjęcia

studiów II stopnia

na kierunku

Lotnictwo

i

kosmonautyka.
3. Uznaje się, że kompetencje, o których mowa w ust. 2 posiadają kandydaci, którzy:
1) ukończyli studia I stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka;
2) ukończyli studia w obszarze nauk technicznych, na kierunkach o zbliżonych
efektach kształcenia do założonych na studiach I stopnia na kierunku Lotnictwo i
kosmonautyka w Lotniczej Akademii Wojskowej w szczególności na kierunkach
Mechanika, Budowa maszyn;
3) ukończyli studia na kierunkach innych niż określone w pkt 1 i 2, których
kompetencje uzyskane na studiach I stopnia komisja rekrutacyjna oceni jako
rokujące na uzyskanie efektów kształcenia wymaganych dla ukończenia studiów II
stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, w tym przypadku komisja
rekrutacyjna może wydać decyzję o przyjęciu na studia z jednoczesnym
zobowiązaniem do uzupełnienia brakujących efektów kształcenia, które uzna za
niezbędne do kontynuowania i ukończenia studiów II stopnia, wskazując w tym
celu przedmioty i ich formy konieczne do zaliczenia, których wymiar nie może
przekroczyć 30 punktów ECTS.
4. W przypadku, gdy komisja rekrutacyjna ma wątpliwości dotyczące kwalifikacji
posiadanych przez kandydata po ukończeniu studiów, które są podstawą do
ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Lotnictwo i
kosmonautyka, może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną, w celu
wyjaśnienia zakresu zrealizowanego kształcenia.
5. O miejscu na liście rankingowej decyduje ocena na dyplomie, o którym mowa
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w ust. 1. z zastrzeżeniem, że kandydatów kwalifikuje się w następującej
kolejności:
1) kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku Lotnictwo i
kosmonautyka;
2) kandydaci, którzy ukończyli kierunki pokrewne: Mechanika, Budowa maszyn;
3) kandydaci, o których mowa w ust. 3 pkt 3.
6. W przypadku zobowiązania do uzupełnienia efektów kształcenia, o którym mowa

w pkt. 3 ust 3) na zajęciach nieobjętych planem studiów zajęcia te mogą być
odpłatne, o czym należy kandydatów pouczyć w decyzji o przyjęciu.
7. O zakwalifikowaniu się na studia niestacjonarne drugiego stopnia decyduje

kolejność składania dokumentów (do wyczerpania limitu miejsc).
8. Studia niestacjonarne są odpłatne.

II.2. kierunek: NAWIGACJA
- studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne
§9
1. Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie ocen na dyplomie
ukończenia studiów będących podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia
drugiego stopnia, z zachowaniem warunków i trybu postępowania określonych w
ust. 2-5.
2. W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego Komisja ocenia, na podstawie
przedłożonych dokumentów, czy kandydat posiada kwalifikacje i kompetencje
wystarczające do podjęcia II stopnia na kierunku Nawigacja.
3. Uznaje się, że kompetencje, o których mowa w ust. 2 posiadają kandydaci, którzy:
1) ukończyli studia I stopnia na kierunku Nawigacja;
2) ukończyli studia w obszarze nauk technicznych, na kierunkach o zbliżonych
efektach kształcenia do założonych na studiach I stopnia na kierunku
Nawigacja w Lotniczej Akademii Lotniczej, w tym przypadku komisja
rekrutacyjna może wydać decyzję o przyjęciu na studia z jednoczesnym
zobowiązaniem do uzupełnienia brakujących efektów kształcenia, które uzna za
niezbędne do kontynuowania i ukończenia studiów II stopnia, wskazując w tym
celu przedmioty i ich formy konieczne do zaliczenia, których wymiar nie może
przekroczyć 30 punktów ECTS;
3) ukończyli studia na kierunkach innych niż określone w pkt 1 i 2, których
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kompetencje uzyskane na studiach I stopnia komisja rekrutacyjna oceni jako
rokujące na uzyskanie efektów kształcenia wymaganych dla ukończenia
studiów II stopnia na kierunku Nawigacja, w tym przypadku komisja
rekrutacyjna może wydać decyzję o przyjęciu na studia z jednoczesnym
zobowiązaniem do uzupełnienia brakujących efektów kształcenia, które uzna za
niezbędne do kontynuowania i ukończenia studiów II stopnia, wskazując w tym
celu przedmioty i ich formy konieczne do zaliczenia, których wymiar nie może
przekroczyć 30 punktów ECTS.
4. W przypadku, gdy komisja rekrutacyjna ma wątpliwości dotyczące kwalifikacji
posiadanych przez kandydata po ukończeniu studiów, które są podstawą do
ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Nawigacja, może
zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną, w celu wyjaśnienia zakresu
zrealizowanego kształcenia.
5.Jeżeli liczba kandydatów, zakwalifikowanych w pierwszym etapie, nie przekroczy
liczby oferowanych miejsc, wszyscy wstępnie zakwalifikowani kandydaci, o
których mowa w ust. 3 zostaną przyjęci na studia.
6.Jeżeli liczba

wstępnie

zakwalifikowanych

osób przekroczy liczbę

miejsc,

przeprowadza się drugi etap kwalifikacji, w którym kwalifikuje się kandydatów w
następującej kolejności:
1) kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku Nawigacja;
2) kandydaci, którzy ukończyli kierunki pokrewne: Lotnictwo i kosmonautyka,
Mechanika, Budowa maszyn, Transport, Geodezja i kartografia;
3) kandydaci, o których mowa w ust. 3 pkt 2;
4) kandydaci, o których mowa w ust. 3 pkt 3.
W tym celu komisja rekrutacyjna przygotowuje odrębne rankingi dla grup
kandydatów, o których mowa w pkt 1 - 4.
7. W przypadku zobowiązania do uzupełnienia efektów kształcenia na zajęciach
nieobjętych planem studiów zajęcia te mogą być odpłatne, o czym należy
kandydatów pouczyć w decyzji o przyjęciu.
8. Studia niestacjonarne są odpłatne.
II.3. Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
- studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne
§ 10
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1. Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie ocen na dyplomie
ukończenia studiów będącym podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia
drugiego stopnia.
2. O miejscu na liście rankingowej decyduje ocena na dyplomie, o którym mowa
w ust. 1.
3. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, o zakwalifikowaniu
na studia kandydatów z tą samą oceną na dyplomie rozstrzyga średnia ocen ze
studiów będących podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego
stopnia. W przy obliczaniu średniej uwzględnia się wszystkie oceny z egzaminów
i zaliczeń wynikające z suplementu do dyplomu, uzyskane w toku studiów
będących podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
4. O zakwalifikowaniu się na studia niestacjonarne drugiego stopnia decyduje
kolejność składania dokumentów (do wyczerpania limitu miejsc).
5. Studia niestacjonarne są odpłatne.

II.4. Kierunek: LOGISTYKA
- studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne
§ 11
1. Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie ocen na dyplomie
ukończenia studiów będącym podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia
drugiego stopnia.
2. O miejscu na liście rankingowej decyduje ocena na dyplomie, o którym mowa
w ust. 1.
3. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, o zakwalifikowaniu
na studia kandydatów z tą samą oceną na dyplomie rozstrzyga średnia ocen ze
studiów będących podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego
stopnia. W przy obliczaniu średniej uwzględnia się wszystkie oceny z egzaminów i
zaliczeń wynikające z suplementu do dyplomu, uzyskane w toku studiów
będących podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
4. O zakwalifikowaniu się na studia niestacjonarne drugiego stopnia decyduje
kolejność składania dokumentów (do wyczerpania limitu miejsc).
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5. Studia niestacjonarne są odpłatne.
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