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Zasady rekrutacji na I rok studiów   

kierunek hipologia i je ździectwo 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

 

Postępowanie kwalifikacyjne na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oparte jest 
na konkursie świadectw dojrzałości (stara matura) i na wynikach części pisemnej 
egzaminu maturalnego (nowa matura).  
 
1). Stosowane są następujące mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów 
zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (dotyczy nowej 
matury). 
 
Przedmioty maturalne uwzględniane w 
kwalifikacji 

mnożnik 
poziom podstawowy poziom 

rozszerzony 
przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

jeden przedmiot 
do wyboru z 
proponowanych 

biologia, matematyka, 
chemia, fizyka i 
astronomia,  informatyka, 
geografia 

2,0 4,0 
 

 

2). Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej 
wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego 
 
3). Zaliczenie sprawdzianu praktycznego. 
Sprawdzian zostanie przeprowadzony na trzech poziomach do wyboru przez 
kandydata, który na wst ępie wskazuje jeden z zaproponowanych  poziomów , na 
którym będzie zdawał sprawdzian.  
 

Poziomy: 

A. pierwszy kontakt z koniem - po poinstruowaniu jazda stępem na lonży  

B. jazda stępem i kłusem w zastępie  

C. jazda stępem, kłusem i galopem w zastępie  

O kolejności przyjęcia na studia decyduje suma punktów za wyniki maturalne i 
sprawdzian praktyczny. Ocena niedostateczna ze sprawdzianu eliminuje kandydata z 
dalszego postępowania kwalifikacyjnego.  
 
Kandydaci posiadaj ący odznak ę/klas ę jeździeck ą (w ramach systemu szkolenia 
Polskiego Zwi ązku Je ździeckiego) s ą zwolnieni z zaliczenia sprawdzianu 
uzyskuj ąc 99 pkt. po przedstawieniu skanu ksi ążeczki odznaki/klasy i skanu 
zaświadczenia lekarskiego w ramach rejestracji interne towej (kandydaci nie 
zgłaszaj ą się na sprawdzian).  
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Zaliczenie sprawdzianu na poziomie C  daje studentowi możliwość wyboru ścieżki 
tematycznej wierzchowego lub wszechstronnego użytkowania koni, które będą 
realizowane w toku studiów. Osoby, które nie zaliczyły sprawdzianu na poziomie C, 
będą mogły uczestniczyć wyłącznie w zajęciach ścieżki użytkowania 
wszechstronnego. 
Przed rozpoczęciem obu ścieżek (czwarty semestr) będzie możliwe zaliczenie 
dodatkowego sprawdzianu komisyjnego na poziomie C, aby studenci, którzy 
poprzednio nie zaliczyli sprawdzianu na tym poziomie, mogli uczestniczyć w ścieżce 
użytkowania wierzchowego. 
 

Szczegółowe warunki oceny: 

Ocena Liczba punktów 

 Poziom A Poziom B  Poziom C 

(5) Bardzo dobry 33 66 99 

(4,5) Dobry plus 28 56 84 

(4) Dobry 23 46 69 

(3,5) Dostateczny plus 18 36 54 

(3) Dostateczny 13 26 39 

(2) Niedostateczny 0 0 0 

 
Oceny za poszczególne chody, wystawione niezależnie przez członków komisji, są 
sumowane. Ocena końcowa na każdym poziomie stanowi średnią z tych ocen. 
 
 


