Zasady kwalifikacji
dla kandydatów
ubiegających się o
przyjęcie na studia
pierwszego
stopnia

Kto może przystąpić do rekrutacji na studia
pierwszego stopnia i studia jednolite
magisterskie?
Kandydat, który posiada świadectwo dojrzałości lub zagraniczny odpowiednik świadectwa dojrzałości uprawniający do podjęcia studiów
pierwszego stopnia w kraju wydania.

Dodatkowo:
• Kandydat, który posiada zagraniczny odpowiednik świadectwa dojrzałości wydany w kraju spoza Unii Europejskiej przedstawia
również legalizację lub apostille tego świadectwa (dotyczy świadectw nieuznawanych w Polsce z mocy prawa) oraz decyzję o uznaniu
świadectwa dojrzałości wydanego za granicą wydaną przez Kuratora Oświaty.
Do postępowania kwalifikacyjnego na studia w języku polskim mogą przystąpić Kandydaci cudzoziemcy, którzy posiadają:
• Certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego, na poziomie co najmniej B2, zakończony egzaminem
Do postępowania kwalifikacyjnego na studia w języku angielskim mogą przystąpić Kandydaci cudzoziemcy oraz polscy obywatele,
którzy posiadają:
• - Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, na poziomie co najmniej B2

2

Zasady kwalifikacji na studia
pierwszego stopnia:
• wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym (egzaminie
dojrzałości) z przedmiotów będących podstawą
kwalifikacji, oraz:
• w przypadku cudzoziemców ubiegających się o
przyjęcie na studia w języku polskim – zaakceptowany
(zgodny z wymogami SGGW) certyfikat znajomości
języka polskiego na poziomie co najmniej B2
• w przypadku cudzoziemców oraz obywateli polskich
ubiegających się o przyjęcie na studia w języku
angielskim – zaakceptowany (zgodny z wymogami
SGGW) certyfikat znajomości języka angielskiego na
poziomie co najmniej B2
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Zasady przeliczania wyników egzaminów
maturalnych na punkty SGGW
Matura/Aneks z lat 2008 – 2022 (dotyczy egzaminów maturalnych zdawanych w polskim systemie edukacji):
• punkty SGGW = poziom podstawowy x 0,7
• punkty SGGW = poziom rozszerzony x 1,0
Punkty SGGW
• Minimalna liczba punktów SGGW z przedmiotów kwalifikacyjnych dla poszczególnych kierunków studiów,
która umożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym, wynika z przeliczenia wyniku dowolnego poziomu
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na punkty SGGW, z którego kandydat uzyskał minimum 30% na
świadectwie dojrzałości. Dla poziomu podstawowego jest to 21 pkt SGGW, dla poziomu rozszerzonego – 30
pkt SGGW.
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Zasady kwalifikacji dla kandydatów ubiegających się
o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie)
Kto może przystąpić do rekrutacji na studia drugiego stopnia?
• dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku;
• dyplom innego kierunku studiów pierwszego stopnia lub dyplom zagraniczny, dla którego efekty uczenia się są zbieżne z
efektami oczekiwanymi od kandydatów; osoby takie mogą przystąpić do rekrutacji pod warunkiem przystąpienia do
weryfikacji efektów kształcenia. W zależności od kierunku studiów drugiego stopnia, na który kandydat aplikuje,
weryfikacja efektów kształcenia może odbywać się na podstawie: rozmowy kwalifikacyjnej lub testu
kompetencyjnego lub zadania projektowego.
Do postępowania kwalifikacyjnego na studia w języku polskim mogą przystąpić Kandydaci cudzoziemcy, którzy
posiadają:
• Certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego, na poziomie co najmniej B2, zakończony egzaminem
Do postępowania kwalifikacyjnego na studia w języku angielskim mogą przystąpić Kandydaci cudzoziemcy oraz polscy
obywatele, którzy posiadają:
• Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, na poziomie co najmniej B2
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Kto przystępuje do rozmowy
kwalifikacyjnej?
Do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują kandydaci, którzy ukończyli studia
pierwszego stopnia na innym kierunku niż określony jako zbieżny lub posiadają
dyplom zagraniczny. Rozmowa kwalifikacyjna umożliwi weryfikację
osiągniętych efektów uczenia się wymaganych dla kandydatów na studia II
stopnia, na kierunku na który kandydat aplikuje i zweryfikuje stopień zbieżności
tych efektów. Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeżeli rozbieżności w
uzyskanych efektach uczenia się nie przekraczają 30 ECTS, które są
dopuszczalną granicą rozbieżności. W przypadku dopuszczalnych rozbieżności
student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych
poprzez zaliczenie, w trakcie studiów drugiego stopnia, wskazanych w trakcie
rozmowy kwalifikacyjnej, przedmiotów.
Lista kierunków studiów drugiego stopnia, dla których efekty kształcenia
weryfikowane są w drodze rozmowy kwalifikacyjnej, znajduje się w Załączniku
nr 3 do Uchwały senatu w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego
stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW na
dany rok akademicki.
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Kto przystępuje do testu kompetencyjnego?
Do testu kompetencyjnego przystępują kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innym kierunku
niż określony jako zbieżny lub posiadają dyplom zagraniczny. Test kompetencyjny umożliwi weryfikację
osiągniętych efektów uczenia się wymaganych dla kandydatów na studia II stopnia, na kierunku na który
kandydat aplikuje. Lista kierunków studiów drugiego stopnia, dla których efekty kształcenia weryfikowane są w
drodze testów kompetencyjnych, znajduje się w Załączniku nr 3 do Uchwały senatu w sprawie zasad rekrutacji
na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW na dany rok
akademicki.

Kto przystępuje do zadania projektowego?
Do zdania projektowego przystępują kandydaci, którzy aplikują n studia drugiego stopnia na kierunek architektura
krajobrazu, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innym kierunku niż architektura krajobrazu lub
posiadają dyplom zagraniczny. Zadanie projektowe umożliwi weryfikację osiągniętych efektów uczenia się
wymaganych dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku architektura krajobrazu.
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Na czym polega kwalifikacja na studia drugiego
stopnia:
Kwalifikacja na studia drugiego stopnia polega na weryfikacji czy ukończony kierunek studiów, na podstawie którego
kandydat aplikuje na studia drugiego stopnia, jest kierunkiem zbieżnym tj. czy w wyniku ukończeniu studiów
pierwszego stopnia (lub studiów jednolitych magisterskich ukończonych przed wejściem systemu bolońskiego)
kandydat nabył oczekiwane efekty kształcenia, które wymagane są od kandydatów na studia drugiego stopnia, na
kierunek na który kandydat aplikuje.

• w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia w języku polskim – zaakceptowany (zgodny z
wymogami SGGW) certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2
• w przypadku cudzoziemców oraz obywateli polskich ubiegających się o przyjęcie na studia w języku angielskim –
zaakceptowany (zgodny z wymogami SGGW) certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
• średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen końcowych z przedmiotów objętych programem studiów, w przypadku
mniejszej liczby kandydatów niż limit miejsc przyjęć komisja może odstąpić weryfikacji średniej.
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Powodzenia!
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