
 

UCHWAŁA Nr 7/2009 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 stycznia 2009 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian  

do Uchwały Nr 62/2008 Senatu UWr. z dnia 28 maja 2008 r. 
w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów  

w roku akademickim 2009/2010 
 
 
 
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym oraz  
§ 43 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego Senat wprowadza poniŜsze zmiany do 
Uchwały Nr 62/2008 Senatu UWr. z dnia  28 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2009/2010:  
 

§ 1 
 
Na 3-letnie niestacjonarne (wieczorowe) studia I stopnia na kierunku administracja, na Wydziale 
Prawa, Administracji i Ekonomii, dodaje się zasady rekrutacji w następującym brzmieniu: 
 
„Przyjęcia odbywają się na podstawie konkursu świadectw. 
 
NOWA MATURA 
 

Egzamin maturalny Lp. 

Przedmiot Część % pkt 

Waga 

poziom podstawowy 0,3 1. Historia pisemna 

poziom rozszerzony 0,4 

poziom podstawowy 0,1 2. Język obcy pisemna 

poziom rozszerzony 0,2 

poziom podstawowy 0,3 3. Przedmiot do wyboru *  pisemna 

poziom rozszerzony 0,4 

 
*Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat moŜe otrzymać największą liczbę 
punktów. 
 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów skutkuje otrzymaniem 0 punktów za ten przedmiot, 
ale nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. JeŜeli egzamin maturalny z 
danego przedmiotu był zdawany zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, to pod 
uwagę brany będzie wynik egzaminu z jednego poziomu, korzystniejszego dla kandydata, po 
uwzględnieniu odpowiednich współczynników. 
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STARA MATURA  
 

Lp. Przedmiot Waga 

1. Historia 0,4 

2. Język obcy 0,2 

3. Przedmiot do wyboru *  0,4 

 
*  Przedmiot do wyboru: język polski, WOS lub geografia.  
W konkursie jest uwzględniany ten przedmiot, za który kandydat moŜe otrzymać największą liczbę 
punktów. 
 
Kandydaci legitymujący się ,,starą maturą” , którzy byli zwolnieni z egzaminu dojrzałości z danego 
języka obcego na podstawie certyfikatu językowego otrzymają maksymalną  liczbę punktów z 
części ustnej i pisemnej z języka obcego. 
 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów skutkuje otrzymaniem 0 punktów za ten przedmiot, 
ale nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. JeŜeli z danego przedmiotu 
kandydat zdawał egzamin dojrzałości pisemny i ustny, to w konkursie bierze się pod uwagę tylko 
jedną z ocen, korzystniejszą dla kandydata. 
 
Uwzględnione w konkursie oceny ze świadectwa dojrzałości (starej matury) są przeliczane na 
punkty według następujących reguł: 
 

Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę 

  dopuszczająca (2) 30 

dostateczna (3) 40 dostateczna (3) 50 

dobra (4) 75 dobra (4) 70 

bardzo dobra (5) 100 bardzo dobra (5) 90 

  celująca (6) 100 

 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata jest ustalany w skali punktowej 0-100 i 
jest sumą wyników cząstkowych, tzn. wyniki z poszczególnych przedmiotów objętych konkursem 
świadectw są mnoŜone przez wagi przyporządkowane tym przedmiotom, a następnie sumowane. 
 
Liczba uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym przesądza o miejscu  kandydata na 
liście rankingowej. Na studia w ramach ustalonego limitu miejsc zostaną przyjęci kandydaci, 
którzy uzyskali największą liczbę punktów. 
 
Limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie miedzy kandydatów z ,,nową” i ,,starą” maturą, 
którzy przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie:  

www.prawo.uni.wroc.pl ” 
 

§ 2 
 
Na 2-letnie stacjonarne studia II stopnia na kierunku politologia, na Wydziale Nauk Społecznych, 
dodaje się zasady rekrutacji w następującym brzmieniu: 
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„Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich dowolnego 
kierunku studiów. 
O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa. Listę rankingową tworzy się na podstawie 
wyników testu kompetencyjnego. Lista zagadnień obejmujących materiał obowiązujący na teście 
kompetencyjnym zostanie zamieszczona w informatorze na stronie internetowej Instytutu 
Politologii: www.politologia.wroc.pl ” 
 

§ 3 
 
Na 2-letnie niestacjonarne (zaoczne) studia II stopnia na kierunku socjologia, na Wydziale Nauk 
Społecznych, zastępuje się zasady rekrutacji na zasady w poniŜszym brzmieniu: 
 
„Do podjęcia studiów uprawnia dyplom licencjacki z socjologii. Podstawą przyjęcia jest lista 
rankingowa utworzona na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów.” 
 

§ 4 
 
Na 2,5-letnie niestacjonarne (zaoczne) studia II stopnia na kierunku socjologia, na Wydziale Nauk 
Społecznych, zastępuje się zasady rekrutacji na zasady w poniŜszym brzmieniu: 
 
„Do podjęcia studiów uprawnia dyplom licencjacki innych niŜ socjologia nauk humanistycznych, 
społecznych, ekonomicznych i prawnych. 
Podstawą przyjęcia jest lista rankingowa utworzona na podstawie oceny na dyplomie ukończenia 
studiów.” 
 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

  Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 
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