
 

UCHWAŁA Nr 19/2009 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 25 lutego 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 stacjonarne studia I stopnia na kierunkach matematyka i informatyka, na Wydziale 
Matematyki i Informatyki, zastępuje się zasady rekrutacji na zasady w poniŜszym brzmieniu: 
 
„Oddzielnie kwalifikuje się kandydatów, którzy zdawali ,,nową maturę”  i oddzielnie kandydatów, 
którzy zdawali ,,starą maturę”. 
 

NOWA MATURA 

Listy kandydatów przyjętych na studia na podstawie rankingu wyników nowej matury będą 
tworzone w oparciu o punkty kwalifikacyjne, które oblicza się, jako maksimum z czterech liczb: 
3M, 2M+I, 2M+F oraz P gdzie:   
- M jest wyraŜonym w procentach wynikiem egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie 

rozszerzonym. Przyjmujemy 0 jeŜeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z 
matematyki na poziomie rozszerzonym lub uzyskał wynik niŜszy niŜ 30 procent. 

- I  jest wyraŜonym w procentach wynikiem egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie 
rozszerzonym. Przyjmujemy 0 jeŜeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z 
informatyki na poziomie rozszerzonym. 

- F jest wyraŜonym w procentach wynikiem egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie 
rozszerzonym. Przyjmujemy 0 jeŜeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z fizyki na 
poziomie rozszerzonym. 

- P jest wyraŜonym w procentach wynikiem egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie 
podstawowym. Przyjmujemy 0 jeŜeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z 
matematyki na poziomie podstawowym. 

Na studia będą kwalifikowani jedynie ci kandydaci z nową maturą, którzy uzyskali co najmniej 30 
procent punktów z egzaminu maturalnego matematyki na jednym z poziomów (rozszerzonym lub 
podstawowym). 
 
STARA MATURA 

Dla  kandydatów, którzy zdawali ,,starą maturę” przeprowadza się pisemny test kwalifikacyjny z 
matematyki, punktowany od 0 do 3000 punktów.  
Na studia stacjonarne będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 1000 punktów. 
Kandydaci  zaznaczają w kolejności swoje preferencje kierunków i formy studiów, na których chcą 
studiować. Opłata rekrutacyjna nie zaleŜy od liczby zaznaczonych preferencji.   
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Na podstawie wyników matur/testu sporządzone zostaną listy rankingowe kandydatów, w 
kolejności liczby uzyskanych punktów. Kwalifikacje na poszczególne kierunki oraz formy studiów 
będą oparte o listy rankingowe według wskazanych preferencji. 
Z postępowania kwalifikacyjnego na studia na kierunku: matematyka w roku akademickim 
2009/2010 zwolnieni będą dodatkowo, oprócz finalistów i laureatów określonych olimpiad 
przedmiotowych: 
1/ uczestnicy zawodów II stopnia Olimpiady Matematycznej wytypowani przez Komitety 

Okręgowe Olimpiady, 
2/ osoby zakwalifikowane do polskich eliminacji konkursu Prac Młodych Naukowców Unii 

Europejskiej w zakresie nauk ścisłych, 
3/ medaliści i osoby wyróŜnione w Konkursie Prac Uczniowskich z Matematyki organizowanym 

przez redakcję Delty, 
4/ uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 24 punkty za zajęcia obowiązkowe na I roku 

matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim, zaliczone w trybie przewidzianym dla uczniów 
uczestniczących w zajęciach na wyŜszych uczelniach oraz na stronach www instytutów. Limit 
miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów z nową maturą i starą 
maturą, którzy przystąpią do postępowania rekrutacyjnego. 

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz o 
studiach na kierunkach informatyka i matematyka, dostępne są na stronie domowej Wydziału:  

http://www.wmi.uni.wroc.pl, 
informatyka: http://www.ii.uni.wroc.pl, matematyka: http://www.math.uni.wroc.pl .” 

 
§ 2 

 
Na 2-letnie stacjonarne studia II stopnia na kierunku historia (specjalizacje - nauczycielska: historia 
z wiedzą o społeczeństwie; historia i język angielski; archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; 
dokumentalistyka konserwatorska; regionalistyka; amerykanistyka), na Wydziale Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych, zastępuje się zasady rekrutacji na zasady w poniŜszym 
brzmieniu: 
 
„Na studia drugiego stopnia przyjmowani będą: 
- absolwenci studiów licencjackich na kierunku historia, 
- absolwenci studiów nauczycielskich licencjackich, na których drugą specjalnością 

przedmiotową w ramach specjalności dwuprzedmiotowej była historia - rekrutacja tylko na 
specjalność nauczycielską. 

Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa sporządzona na podstawie oceny na dyplomie 
licencjackim w ramach ustalonego limitu przyjęć.  
Kandydaci na specjalizację nauczycielską i na pozostałe specjalizacje będą przyjmowani odrębnie 
w ramach ustalonych limitów miejsc.” 
 

§ 3 
 
Na 2-letnie stacjonarne studia II stopnia na kierunku biologia, na Wydziale Nauk Biologicznych, 
zastępuje się zasady rekrutacji na zasady w poniŜszym brzmieniu: 
 
„O przyjęcie na studia magisterskie mogą ubiegać się: 
- absolwenci studiów pierwszego stopnia biologii Uniwersytetu Wrocławskiego i biologii 

innych uczelni, w których kierunek ten uzyskał akredytację, 
- absolwenci innych akredytowanych kierunków studiów o profilu biologicznym. 

O przyjęciu kandydata zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie średniej oceny ze 
studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich, wykazanej w suplemencie do dyplomu, 
w ramach ustalonego limitu przyjęć.” 
 

§ 4 
 
Na 2-letnie niestacjonarne (wieczorowe) studia II stopnia na kierunku historia, na Wydziale Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych, zastępuje się zasady rekrutacji na zasady w poniŜszym 
brzmieniu: 
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„Na studia drugiego stopnia przyjmowani będą: 
- absolwenci studiów licencjackich na kierunku historia, 
- absolwenci studiów nauczycielskich licencjackich na kierunku historia, na których drugą 

specjalnością przedmiotową w ramach specjalności dwuprzedmiotowej była historia – 
rekrutacja tylko na specjalność nauczycielską. 

Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa sporządzona na podstawie oceny na dyplomie 
licencjackim w ramach ustalonego limitu przyjęć.  
Kandydaci na specjalizację nauczycielską i na pozostałe specjalizacje będą przyjmowani odrębnie 
w ramach ustalonych limitów miejsc.” 
 

§ 5 
 
Na 2-letnie niestacjonarne (zaoczne) studia II stopnia na kierunku historia, na Wydziale Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych, zastępuje się zasady rekrutacji na zasady w poniŜszym 
brzmieniu: 
 
„Na studia drugiego stopnia przyjmowani będą: 
- absolwenci studiów licencjackich na kierunku historia, 
- absolwenci studiów nauczycielskich licencjackich na kierunku historia, na których drugą 

specjalnością przedmiotową w ramach specjalności dwuprzedmiotowej była historia – 
rekrutacja tylko na specjalność nauczycielską. 

Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa sporządzona na podstawie oceny na dyplomie 
licencjackim w ramach ustalonego limitu przyjęć.  
Kandydaci na specjalizację nauczycielską i na pozostałe specjalizacje będą przyjmowani odrębnie 
w ramach ustalonych limitów miejsc.” 
 

§ 6 
 
Na 2-letnie niestacjonarne (zaoczne) studia II stopnia na kierunku biologia (specjalizacja 
nauczycielska), na Wydziale Nauk Biologicznych, zastępuje się zasady rekrutacji na zasady w 
poniŜszym brzmieniu: 
 
„O przyjęcie na studia mogą ubiegać się: 
- absolwenci studiów I stopnia kierunku biologia - specjalizacji nauczycielskiej - biologia z 

chemią w Uniwersytecie Wrocławskim, 
- kandydaci z dyplomem ukończenia studiów nauczycielskich I stopnia na kierunku biologia, 

specjalizacji nauczycielskiej, na której przedmiotem głównym była biologia. 
O przyjęciu kandydata zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie średniej oceny ze 
studiów, wykazanej w suplemencie do dyplomu, w ramach ustalonego limitu przyjęć.” 
 

§ 7 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

  Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

 prof. dr hab. Marek Bojarski 
 
 
 
 


