Zasady tworzenia listy rankingowej kandydatów
na studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo

§1
Na studia II stopnia, kierunek pielęgniarstwo mogą być przyjmowani absolwenci studiów
I stopnia – kierunek pielęgniarstwo.
§2
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek kwalifikowani są na podstawie
następujących składowych:
1)

średnia ocen ze studiów:

średnia ocen
3,00-3,49
3,50
3,51-3,99
4,00-4,49
4,50
4,51-4,99
5,00-6,00
2)

przydzielona
punktacja
40 pkt
50 pkt
55 pkt
70 pkt
85 pkt
95 pkt
100 pkt

ocena z egzaminu licencjackiego – pod pojęciem ocena z egzaminu licencjackiego
rozumie się ocenę, którą kandydat otrzymał w trakcie egzaminu dyplomowego:
a) jeśli kandydat nie miał obowiązku pisania pracy licencjackiej, punkty za ocenę
będą przyznawane zgodnie z tabelą:
ocena
dostateczny (3,0)
dostateczny plus (3,5)
dobry (4,0)
dobry plus (4,5)
bardzo dobry (5,0)

punkty za ocenę
40 pkt
55 pkt
70 pkt
85 pkt
100 pkt

b) jeśli kandydat miał obowiązek pisania pracy licencjackiej i zdawania egzaminu
dyplomowego, punkty będą przyznane zgodnie ze wzorem:

Punkty za ocenę z egzaminu licencjackiego = (punkty za ocenę z pracy
licencjackiej + punkty za ocenę z egzaminu dyplomowego) / 2
3)

aktywność o charakterze naukowym:
a) udział w studenckim kole naukowym (maksymalna liczba punktów jaka może
być przyznana za taką aktywność wynosi 10 punktów):




za potwierdzony przez stosowną jednostkę (Opiekun koła, Dziekan,
Prorektor ds. studenckich), udział w studenckim kole naukowym przez
okres pełnego roku akademickiego kandydat otrzyma 5 punktów;
za potwierdzony przez stosowną jednostkę (Opiekun koła, Dziekan,
Prorektor ds. studenckich), udział przez kolejny pełny rok akademicki
w tym samym kole naukowym, bądź udział w innym studenckim kole
naukowym przez okres pełnego roku akademickiego kandydat otrzyma
kolejne 5 punktów;

b) aktywny udział w konferencjach naukowych: (maksymalna liczba punktów
jaka może być przyznana za taką aktywność wynosi 10 punktów):


za potwierdzony aktywny udział (wystąpienie, prezentacja plakatu)
w konferencji naukowej kandydat otrzyma 5 punktów; w celu
potwierdzenia udziału należy załączyć skan materiałów konferencyjnych
zawierający program konferencji z tytułami wystąpień i autorami, stronę
tytułową materiałów konferencyjnych oraz abstrakt jeśli jest zawarty
w materiałach.

