
 

 

 

Tabele rozkładu ocen w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

Tabela statystycznego rozkładu ocen przedstawia sposób stosowania skali ocen w Uniwersytecie Jana 

Kochanowskiego w Kielcach i ma na celu zapewnienie przejrzystości i spójności informacji dotyczących 

wyników w nauce danego studenta, a także właściwe rozumienie i prawidłowe porównanie ocen 

przyznawanych w różnych krajach, na różnych kierunkach studiów i w różnych instytucjach szkolnictwa 

wyższego. Tabela rozkładu ocen ułatwia sprawiedliwe traktowanie studentów mobilnych po ich 

powrocie do uczelni wysyłającej. 

Tabele statystycznego rozkładu ocen zostały opracowane zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej 

oraz wytycznymi zawartymi w Przewodniku dla użytkowników systemu ECTS 20151. Rozkład ocen 

przedstawiono w ujednoliconym formacie dla każdego z wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach. W tabelach uwzględniono rozkład statystyczny ocen pozytywnych przyznawanych na 

danych wydziale dla danego kierunku studiów. Dodatkowo zostały podane informacje na temat 

wskaźnika powodzenia (success rate) dla studentów stanowiących grupę odniesienia. 

Zasady opracowania tabeli rozkładu ocen: 

1. Określono grupę odniesienia, którą stanowi całkowita liczba ocen zaliczających wystawionych 

wszystkim studentom na danym kierunku i stopniu studiów stacjonarnych w ciągu dwóch ostatnich 

zakończonych lat akademickich 2019/2020 oraz 2020/2021. 

2. Obliczono łączną liczbę ocen uwzględniając tylko oceny zaliczające wystawione studentom w każdej 

grupie odniesienia. 

3. Obliczono procentowy udział każdej z wystawionych ocen w porównaniu z całkowitą liczbą ocen 

zaliczających, a następnie obliczono procent skumulowany wystawionych ocen zaliczających. 

4. Wyliczono wskaźnik powodzenia tj. procent ocen zaliczających z wszystkich ocen (łącznie z ocenami 

niezaliczającymi) w grupie odniesienia, stanowiący dodatkową informację ogólną nie uwzględnioną 

w tabelach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://czytelnia.frse.org.pl/przewodnik-dla-uzytkownikow-systemu-ects-2015/ 

http://czytelnia.frse.org.pl/przewodnik-dla-uzytkownikow-systemu-ects-2015/


COLLEGIUM MEDICUM 

 

Dietetyka – I stopnia / Dietetics (first-cycle degree) 

 

Fizjoterapia – jednolite studia magisterskie / Physiotherapy (long-cycle) 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 2958 41% 41%

4,5 1351 19% 60%

4 1432 20% 80%

3,5 728 10% 90%

3 750 10% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 97,54%

Dietetyka - I stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 8096 50% 50%

4,5 2535 16% 65%

4 2845 17% 82%

3,5 1166 7% 90%

3 1694 10% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 98,98%

Fizjoterapia - jednolite studia magisterskie



Kierunek lekarski o profil ogólnoakademickim – jednolite studia magisterskie / Medicine (long-

cycle, general profile) 

 

Kierunek lekarski o profilu praktycznym – jednolite studia magisterskie / Medicine (long-cycle, 

practical profile) 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 8369 44% 44%

4,5 4504 24% 68%

4 2959 16% 83%

3,5 1630 9% 92%

3 1557 8% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 98,59%

Lekarski - jednolite magisterskie ogólnoakademicki

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 7217 55% 55%

4,5 2777 21% 76%

4 2042 16% 92%

3,5 698 5% 97%

3 392 3% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,78%

Lekarski - jednolite magisterskie praktyczny



Kierunek lekarski w jęz. angielskim / Medicine (6-year MD programme) 

 

Kosmetologia – I stopnia / Cosmetology (first-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 2663 38% 38%

4,5 1151 16% 54%

4 1346 19% 74%

3,5 723 10% 84%

3 1134 16% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 92,46%

Lekarski - English Division 6

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 6009 54% 54%

4,5 1807 16% 70%

4 1719 15% 86%

3,5 714 6% 92%

3 856 8% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 98,39%

Kosmetologia - I stopień



Kosmetologia – II stopnia / Cosmetology (second-cycle degree) 

 

Pielęgniarstwo – I stopnia / Nursing (first-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 2497 55% 55%

4,5 752 17% 72%

4 726 16% 88%

3,5 295 7% 94%

3 258 6% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,17%

Kosmetologia - II stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 9461 59% 59%

4,5 2653 17% 76%

4 2268 14% 90%

3,5 844 5% 95%

3 757 5% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,26%

Pielęgniarstwo - I stopień praktyczny



Pielęgniarstwo – II stopnia / Nursing (second-cycle degree) 

 

Położnictwo – I stopnia / Midwifery (first-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 6834 58% 58%

4,5 2089 18% 76%

4 1699 14% 90%

3,5 678 6% 96%

3 447 4% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,85%

Pielęgniarstwo - II stopień praktyczny

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 5218 61% 61%

4,5 1431 17% 78%

4 1169 14% 91%

3,5 401 5% 96%

3 347 4% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,77%

Położnictwo - I stopień



Położnictwo – II stopnia / Midwifery (second-cycle degree) 

 

Ratownictwo medyczne – I stopnia / Emergency Medicine (first-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 3842 70% 70%

4,5 752 14% 84%

4 596 11% 95%

3,5 144 3% 98%

3 135 2% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,87%

Położnictwo - II stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 3270 40% 40%

4,5 1523 19% 59%

4 1711 21% 80%

3,5 842 10% 91%

3 759 9% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 98,06%

Ratownictwo Medyczne - I stopień



Wychowanie fizyczne – I stopnia / Physical Education (first-cycle degree) 

 

Wychowanie fizyczne – II stopnia / Physical Education (second-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 4674 38% 38%

4,5 1755 14% 52%

4 2641 21% 73%

3,5 1437 12% 85%

3 1858 15% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 98,49%

Wychowanie Fizyczne - I stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 2789 63% 63%

4,5 554 12% 75%

4 681 15% 91%

3,5 173 4% 95%

3 238 5% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,33%

Wychowanie Fizyczne - II stopień



Zdrowie publiczne – I stopnia / Public Health (first-cycle degree) 

 

Zdrowie publiczne – II stopnia / Public Health (second-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 1686 51% 51%

4,5 493 15% 66%

4 634 19% 86%

3,5 220 7% 92%

3 250 8% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,70%

Zdrowie Publiczne - I stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 2218 49% 49%

4,5 904 20% 68%

4 917 20% 89%

3,5 266 6% 94%

3 255 6% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,80%

Zdrowie Publiczne - II stopień



WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY / FACULTY OF HUMANITIES 

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – I stopnia / Journalism and Social Communication 

(first-cycle degree) 

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – II stopnia / Journalism and Social Communication 

(second-cycle degree) 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 3403 40% 40%

4,5 1396 17% 57%

4 1730 20% 77%

3,5 794 9% 87%

3 1131 13% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,34%

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - I stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 1086 44% 44%

4,5 325 13% 57%

4 393 16% 73%

3,5 239 10% 83%

3 423 17% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,00%

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - II stopień



Filologia angielska – I stopnia / English Studies (first-cycle degree) 

 

Filologia angielska II stopnia / English Studies (second-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 2965 44% 44%

4,5 1502 22% 66%

4 1232 18% 84%

3,5 502 7% 92%

3 570 8% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 96,23%

Filologia angielska   - I stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 1460 54% 54%

4,5 521 19% 73%

4 472 17% 91%

3,5 143 5% 96%

3 112 4% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,85%

Filologia angielska   - II stopień



Filologia germańska – I stopnia / German Studies (first-cycle degree)  

 

Filologia germańska – II stopnia / German Studies (second-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 2503 42% 42%

4,5 1119 19% 61%

4 1170 20% 81%

3,5 603 10% 91%

3 513 9% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 98,53%

Filologia germańska - I stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 269 45% 45%

4,5 175 29% 74%

4 107 18% 91%

3,5 29 5% 96%

3 23 4% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 100,00%

Filologia germańska - II stopień



Filologia polska – I stopnia / Polish Studies (first-cycle degree) 

 

Filologia polska – II stopnia / Polish Studies (second-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 1713 48% 48%

4,5 546 15% 64%

4 620 18% 81%

3,5 303 9% 90%

3 351 10% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 98,88%

Filologia Polska - I stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 1351 65% 65%

4,5 263 13% 78%

4 302 15% 93%

3,5 83 4% 97%

3 70 3% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 100,00%

Filologia Polska - II stopień



Historia – I stopnia / History (first-cycle degree) 

 

Historia – II stopnia / History (second-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 853 50% 50%

4,5 272 16% 66%

4 313 18% 84%

3,5 151 9% 93%

3 116 7% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,13%

Historia - I stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 730 68% 68%

4,5 180 17% 84%

4 123 11% 96%

3,5 25 2% 98%

3 23 2% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,91%

Historia - II stopień



Lingwistyka stosowana – I stopnia / Applied Linguistics (first-cycle degree) 

 

Lingwistyka stosowana – II stopnia / Applied Linguistics (second-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 2540 39% 39%

4,5 1287 20% 59%

4 1371 21% 80%

3,5 636 10% 90%

3 642 10% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,26%

Lingwistyka stosowana - I stopień 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 279 47% 47%

4,5 130 22% 69%

4 124 21% 90%

3,5 31 5% 95%

3 31 5% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 100,00%

Lingwistyka stosowana - II stopień 



WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH / FACULTY OF NATURAL SCIENCES 

 

Biologia – I stopnia / Biology (first-cycle degree) 

 

Biologia – II stopnia / Biology (second-cycle degree) 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 1193 45% 45%

4,5 417 16% 60%

4 467 17% 78%

3,5 238 9% 87%

3 361 13% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 98,71%

Biologia - I stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 1746 66% 66%

4,5 403 15% 81%

4 299 11% 92%

3,5 104 4% 96%

3 108 4% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,96%

Biologia - II stopień



Biotechnologia – I stopnia / Biotechnology (first-cycle degree) 

 

Biotechnologia – II stopnia / Biotechnology (second-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 1347 38% 38%

4,5 706 20% 57%

4 751 21% 78%

3,5 344 10% 88%

3 426 12% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 98,29%

Biotechnologia - I stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 880 48% 48%

4,5 268 15% 62%

4 298 16% 79%

3,5 206 11% 90%

3 190 10% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 98,56%

Biotechnologia - II stopień



Chemia – I stopnia / Chemistry (first-cycle degree) 

 

Chemia – II stopnia / Chemistry (second-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 740 30% 30%

4,5 478 19% 50%

4 530 22% 71%

3,5 345 14% 85%

3 363 15% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 96,65%

Chemia - I stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 565 51% 51%

4,5 213 19% 71%

4 196 18% 89%

3,5 78 7% 96%

3 48 4% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,46%

Chemia - II stopień



Fizyka – I stopnia / Physics (first-cycle degree) 

 

Fizyka – II stopnia / Physics (second-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 504 43% 43%

4,5 143 12% 55%

4 263 23% 78%

3,5 92 8% 86%

3 165 14% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 96,53%

Fizyka  techniczna - I stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 284 63% 63%

4,5 48 11% 73%

4 57 13% 86%

3,5 18 4% 90%

3 45 10% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 97,20%

Fizyka - II stopień



Geografia – I stopnia / Geography (first-cycle degree) 

 

Geografia – II stopnia / Geography (second-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 359 42% 42%

4,5 169 20% 61%

4 202 23% 84%

3,5 66 8% 92%

3 69 8% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,43%

Geografia - I stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 744 62% 62%

4,5 235 20% 82%

4 169 14% 96%

3,5 35 3% 99%

3 11 1% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 100,00%

Geografia  - II stopień



Informatyka – I stopnia / ITCs (first-cycle degree)  

 

Inżynieria danych – I stopnia / Data Engineering (first-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 1811 26% 26%

4,5 1059 15% 41%

4 1297 19% 60%

3,5 847 12% 72%

3 1909 28% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 96,60%

Informatyka - I stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 652 33% 33%

4,5 300 15% 48%

4 386 19% 67%

3,5 240 12% 79%

3 416 21% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 96,75%

Inżynieria danych - I stopień



Matematyka – I stopnia / Mathematics (first-cycle degree) 

 

Matematyka – II stopnia / Mathematics (second-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 1108 42% 42%

4,5 414 16% 58%

4 497 19% 77%

3,5 288 11% 88%

3 329 12% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 96,84%

Matematyka - I stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 574 36% 36%

4,5 257 16% 52%

4 331 21% 73%

3,5 178 11% 84%

3 254 16% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 97,73%

Matematyka  - II stopień



Ochrona środowiska – I stopnia inżynierskie / Environmental Protection (first-cycle engineering 

degree) 

 

Ochrona środowiska – I stopnia / Environmental Protection (first-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 159 44% 44%

4,5 64 18% 62%

4 76 21% 83%

3,5 30 8% 91%

3 32 9% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 100,00%

Ochrona środowiska - I stopień inżynierskie

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 544 27% 27%

4,5 409 20% 47%

4 483 24% 70%

3,5 296 14% 85%

3 313 15% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 97,94%

Ochrona środowiska - I stopień



Ochrona środowiska – II stopnia / Environmental Protection (second-cycle degree) 

 

Turystyka i rekreacja – I stopnia / Tourism and Recreation (first-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 196 52% 52%

4,5 64 17% 70%

4 70 19% 88%

3,5 18 5% 93%

3 26 7% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,47%

Ochrona środowiska - II stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 2876 34% 34%

4,5 1368 16% 50%

4 1870 22% 73%

3,5 992 12% 84%

3 1305 16% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 97,73%

Turystyka i rekreacja - I stopień



WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII / FACULTY OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY 

 

Pedagogika – I stopnia / Education (first-cycle degree) 

 

Pedagogika II stopnia / Education (second-cycle degree) 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 7718 59% 59%

4,5 2156 16% 76%

4 1946 15% 90%

3,5 698 5% 96%

3 549 4% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,67%

pedagogika - I stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 4454 66% 66%

4,5 1055 16% 82%

4 806 12% 94%

3,5 227 3% 98%

3 159 2% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,91%

pedagogika - II stopień



Pedagogika przedszkolna I wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie / Pre-school and 

Early-school Education (long-cycle) 

 

Praca socjalna – I stopnia / Social Work (first-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 12266 60% 60%

4,5 3847 19% 79%

4 2806 14% 92%

3,5 984 5% 97%

3 586 3% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,56%

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 1836 61% 61%

4,5 490 16% 77%

4 439 15% 91%

3,5 143 5% 96%

3 117 4% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,83%

praca socjalna - I stopień



Praca socjalna – II stopnia / Social Work (second-cycle degree) 

 

Psychologia – jednolite studia magisterskie / Psychology (long-cycle) 

  

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 2266 72% 72%

4,5 360 11% 83%

4 312 10% 93%

3,5 123 4% 97%

3 98 3% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 100,00%

praca socjalna - II stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 9392 53% 53%

4,5 3260 18% 72%

4 2734 15% 87%

3,5 1267 7% 94%

3 1000 6% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,19%

psychologia - jednolite studia magisterskie



WYDZIAŁ PRAWA I NAUK SPOŁECZNYCH / FACULTY OF LAW AND SOCIAL SCIENCES 

 

Administracja – I stopnia / Administration (first-cycle degree) 

 

Administracja – II stopnia / Administration (second-cycle degree) 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 3940 42% 42%

4,5 1566 17% 59%

4 1908 20% 79%

3,5 972 10% 89%

3 985 11% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,14%

Administracja  - I stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 3109 54% 54%

4,5 988 17% 71%

4 905 16% 87%

3,5 390 7% 94%

3 344 6% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,86%

Administracja  - II stopień



Bezpieczeństwo narodowe – I stopnia / National Security (first-cycle degree) 

 

Bezpieczeństwo narodowe – II stopnia / National Security (second-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 3331 33% 33%

4,5 1944 19% 52%

4 2554 25% 77%

3,5 1230 12% 89%

3 1167 11% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,45%

Bezpieczeństwo narodowe - I stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 2554 41% 41%

4,5 1131 18% 60%

4 1349 22% 81%

3,5 626 10% 91%

3 530 9% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,66%

Bezpieczeństwo narodowe - II stopień



Ekonomia – I stopnia / Economics (first-cycle degree)  

 

Ekonomia – II stopnia / Economics (second-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 2308 32% 32%

4,5 1291 18% 50%

4 1709 24% 73%

3,5 912 13% 86%

3 1008 14% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 98,22%

Ekonomia  - I stopień 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 2896 57% 57%

4,5 748 15% 72%

4 830 16% 89%

3,5 296 6% 95%

3 276 5% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,80%

Ekonomia  - II stopień 



Finanse i rachunkowość – I stopnia / Finance and Accounting (first-cycle degree) 

 

Finanse I rachunkowość – II stopnia / Finance and Accounting (second-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 4408 45% 45%

4,5 1931 20% 64%

4 1940 20% 84%

3,5 761 8% 92%

3 808 8% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,69%

Finanse i rachunkowość  - I stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 681 53% 53%

4,5 213 17% 70%

4 210 16% 86%

3,5 88 7% 93%

3 86 7% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 100,00%

Finanse i rachunkowość  - II stopień



Kryminologia – I stopnia / Criminology (first-cycle degree) 

 

Logistyka – I stopnia / Logistics (first-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 4199 56% 56%

4,5 1363 18% 74%

4 1192 16% 90%

3,5 477 6% 96%

3 306 4% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 99,51%

Kryminologia stosowana - I stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 2435 32% 32%

4,5 1031 13% 45%

4 1658 22% 67%

3,5 1084 14% 81%

3 1450 19% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 98,52%

Logistyka - I stopień 



Politologia – I stopnia / Political Sciences (first-cycle degree)  

 

 

 

 

Prawo – jednolite studia magisterskie / Law (long-cycle) 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 312 57% 57%

4,5 97 18% 74%

4 70 13% 87%

3,5 42 8% 95%

3 29 5% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 98,57%

Politologia  - II stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 6889 45% 45%

4,5 2506 16% 61%

4 3122 20% 81%

3,5 1467 9% 90%

3 1491 10% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 98,43%

Prawo - jednolite magisterskie



Stosunki międzynarodowe – I stopnia / International Relations (first-cycle degree) 

 

Studia skandynawskie – I stopnia / Scandinavian Studies (first-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 1924 40% 40%

4,5 749 15% 55%

4 1064 22% 77%

3,5 446 9% 87%

3 650 13% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 98,43%

Stosunki międzynarodowe  - I stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 472 46% 46%

4,5 177 17% 63%

4 196 19% 82%

3,5 85 8% 91%

3 97 9% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 97,35%

Studia skandynawskie - I stopień



Zarządzanie – I stopnia / Management (first-cycle degree) 

 

Zarządzanie – II stopnia / Management (second-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 2991 38% 38%

4,5 1198 15% 53%

4 1724 22% 74%

3,5 872 11% 85%

3 1166 15% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 97,58%

Zarządzanie  - I stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 4754 48% 48%

4,5 1665 17% 64%

4 1684 17% 81%

3,5 760 8% 89%

3 1093 11% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 98,49%

Zarządzanie  - II stopień



WYDZIAŁ SZTUKI / FACULTY OF ARTS 

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – I stopnia / Music (first-cycle degree) 

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – II stopnia / Music (second-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali 

używanej w UJK (od 

najwyższej do 

najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in 

UJK (from the 

higest to the lowest 

passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających wystawionych 

w grupie odniesienia                             

Overall number of 

passing grades awarded 

to the reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative percentage of 

passing grades awarded

5 2016 38% 38%

4,5 801 15% 52%

4 1258 23% 76%

3,5 567 11% 86%

3 728 14% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 95,16%

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - I stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej w 

UJK (od najwyższej do 

najniższej zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział każdej 

z wystawionych ocen w 

porównaniu z liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing grades 

awarded (round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 1679 57% 57%

4,5 386 13% 70%

4 522 18% 87%

3,5 181 6% 94%

3 189 6% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 97,66%

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - II stopień



Sztuki plastyczne – I stopnia / Visual Arts (first-cycle degree) 

 

Sztuki plastyczne – II stopnia / Visual Arts (second-cycle degree) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej 

do najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative 

percentage of passing 

grades awarded

5 688 52% 52%

4,5 235 18% 70%

4 253 19% 89%

3,5 94 7% 96%

3 58 4% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 96,16%

Sztuki plastyczne - I stopień

Kierunek 

Oceny w skali używanej 

w UJK (od najwyższej do 

najniższej zaliczającej)                                  

Grading scale in UJK 

(from the higest to the 

lowest passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających 

wystawionych w grupie 

odniesienia                             

Overall number of 

passing grades awarded 

to the reference group

Procentowy udział każdej 

z wystawionych ocen w 

porównaniu z liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded (round 

up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative percentage 

of passing grades 

awarded

5 664 59% 59%

4,5 182 16% 76%

4 155 14% 90%

3,5 49 4% 94%

3 67 6% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 98,76%

Sztuki plastyczne - II stopień



Wzornictwo – I stopnia / Design (first-cycle degree) 

 

 

Kierunek 

Oceny w skali 

używanej w UJK (od 

najwyższej do 

najniższej 

zaliczającej)                                  

Grading scale in 

UJK (from the higest 

to the lowest 

passing grade)

Całkowita liczba ocen 

zaliczających wystawionych 

w grupie odniesienia                             

Overall number of passing 

grades awarded to the 

reference group

Procentowy udział 

każdej z wystawionych 

ocen w porównaniu z 

liczbą ocen 

zaliczających              

Percentage of each 

grade with respect to 

the total passing 

grades awarded 

(round up)

Procent skumulowany 

wystawionych ocen 

zaliczajacych          

Cumulative percentage of 

passing grades awarded

5 700 58% 58%

4,5 163 13% 71%

4 221 18% 90%

3,5 69 6% 95%

3 56 5% 100%

Wskaźnik powodzenia / Success rate: 98,29%

Wzornictwo - I stopień


