
Zarządzenie Nr 21/2022 

Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

z dnia 19 kwietnia 2022 roku 

w sprawie sposobu przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów 

uzyskanych za granicą na potrzeby przyjęcia na studia w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 roku, poz. 574 z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 

§1  

1. Kandydat, obywatel polski oraz cudzoziemiec, posługujący się 

świadectwem lub dyplomem ukończenia szkoły średniej uzyskanym za 

granicą, nie dysponujący na świadectwie lub dyplomie ocenami 

równorzędnymi ocenom polskiego świadectwa dojrzałości z 

przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, 

kwalifikowany jest na podstawie ocen dokumentujących na tym 

świadectwie lub dyplomie ukończenia nauki z przedmiotu 

stanowiącego podstawę kwalifikacji.  

2. Na kierunkach studiów, na których w kryteriach kwalifikacji 

wymagany jest język polski wobec kandydatów, którzy uzyskali 

maturę za granicą, uwzględnia się zamiast oceny z języka polskiego, 

język ojczysty kraju, w którym zdawany był egzamin maturalny.  

3. Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły średnie 

w Ukrainie:  

Ukraina 
Przelicznik na skalę 
polską 

Przelicznik na 
skalę polską 

Skala 1-12 
Skala słowna 
(stara matura-

poziom podstawowy) 

Liczba punktów  

12 Celujący (6) 100 

11 Bardzo dobry (5) 95 

10 Bardzo dobry (5) 90 

9 Dobry (4) 80 

8 Dobry (4) 70 

7 Dostateczny (3) 60 

6 Dostateczny (3) 50 

4-5 Dopuszczający (2) 35 

1-3 Dopuszczający (2) 30 



§2  

1. Cudzoziemcy, którzy zadeklarują podjęcie studiów na zasadach innych 

niż dotyczące obywateli polskich przyjmowani są na studia przez 

Rektora z pominięciem zasad rekrutacji (tj. z pominięciem zasad 

dotyczących wymagań punktowych i przeliczania punktów). 

§3  

1. Sposób przeliczania ocen stosowanych w ukraińskim szkolnictwie 

wyższym: 

Ukraina Ukraina 
Przelicznik na 

skalę polską 

Przelicznik na 

skalę polską 

Skala 

punktowa  
1-100 

Skala 

ogólnokrajowa 

Ocena Skala słowna 

95-100 celująco 5 bardzo dobry 

85-94 bardzo dobrze 5 bardzo dobry 

75-84 dobrze 4 dobry 

65-74 dostatecznie 3 dostateczny 

60-64 dostatecznie 
- minimalny 

wymóg 

3 dostateczny 

35-59 niedostatecznie - - 

1-34 niezaliczone - - 

§4  

Traci moc zarządzenie nr 6/2017 Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wytycznych dla 

Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych dotyczące uszczegółowienia zasad 

rekrutacji cudzoziemców na studia w PWSZ w Płocku. 

§5  

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 

Rektor 

prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki 


