
 

UCHWAŁA Nr 28/2009 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 25 marca 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 kierunku historia sztuki, na Wydziale Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych, zastępuje się zasady rekrutacji na zasady w poniŜszym 
brzmieniu:   
 
„NOWA MATURA  

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie konkursu świadectw dojrzałości, w którym brane będą 
pod uwagę punkty z następujących przedmiotów z egzaminu maturalnego pisemnego:  
- język polski, 
- dowolny przedmiot wybrany przez kandydata (z wyłączeniem języka polskiego i języka 

obcego),  
- język obcy.  

O przyjęciu na studia będzie decydować suma punktów procentowych uzyskanych za poziom 
podstawowy pomnoŜonych przez współczynnik 0,5 lub za poziom rozszerzony pomnoŜonych 
przez współczynnik 1,0 z poszczególnych przedmiotów (brany będzie pod uwagę wynik 
korzystniejszy dla kandydata).  
Brak któregoś z wyŜej wymienionych przedmiotów skutkuje dyskwalifikacją kandydata z 
postępowania rekrutacyjnego.  
 
STARA MATURA 

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie konkursu świadectw dojrzałości, w którym brane będą 
pod uwagę oceny z następujących przedmiotów z egzaminu dojrzałości:  
- język polski (ocena z pisemnej pracy egzaminacyjnej), 
- dowolny przedmiot wybrany przez kandydata z wyłączeniem języka polskiego i języka 

obcego (ocena z pisemnej pracy egzaminacyjnej lub egzaminu ustnego wg uznania 
kandydata), 

- język obcy (ocena z pisemnej pracy egzaminacyjnej lub egzaminu ustnego wg uznania 
kandydata, lub teŜ ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku braku 
moŜliwości zdawania języka obcego na egzaminie maturalnym, np. w liceach plastycznych).  

Kandydaci legitymujący się ,,starą maturą” , którzy byli zwolnieni z egzaminu dojrzałości z danego 
języka obcego na podstawie certyfikatu językowego otrzymają maksymalną notę liczbę punktów z 
części ustnej i pisemnej z języka obcego uwzględnianego w postępowaniu rekrutacyjnym.  
O przyjęciu na studia będzie decydować średnia z punktów uzyskanych po przeliczeniu ocen z 
wyŜej wymienionych przedmiotów.  
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Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu:  

skala 1-6 

 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
 Dopuszczająca  30 punktów 

skala 2-5 

 Bardzo dobra    100 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 
 
Brak oceny na świadectwie z wymienionych przedmiotów skutkuje dyskwalifikacją kandydata z 
postępowania rekrutacyjnego.  
W ramach ustalonego limitu miejsc liczba miejsc dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą będzie 
proporcjonalna do liczby kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: 

www.ihsz.hist.uni.wroc.pl ” 
 

§ 2 
 
Na 3-letnie stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo 
narodowe, na Wydziale Nauk Społecznych, dodaje się zasady rekrutacji w poniŜszym brzmieniu: 
 
„Postępowanie rekrutacyjne bazuje na konkursie wyników maturalnych. W oparciu o nie sporządza 
się listę rankingową. W odniesieniu do starych i nowych matur tworzy się odrębne listy 
rankingowe. Liczba miejsc dla osób ze starą i nową maturą będzie podzielona proporcjonalnie do 
liczby kandydatów ze starą i nową maturą, którzy przystąpią do postępowania kwalifikacyjnego. 
 
NOWA MATURA 

Uwzględnia się wszystkie przedmioty zdawane na maturze, w części pisemnej i ustnej, na 
poziomach podstawowym lub rozszerzonym (korzystniejszym dla kandydata) oraz bez jego 
określenia (zgodnie z uregulowaniami prawnymi MNiSW).  
 
Postępowanie rekrutacyjne 
I Etap 
Przeliczanie procentowych punktów maturalnych na punkty rekrutacyjne według zasad: 
- suma wszystkich punktów procentowych z przedmiotów na poziomie podstawowym oraz z 

języka/-ów (polskiego i/lub innego) bez określonego poziomu x 0,5, 
- suma wszystkich punktów procentowych z przedmiotów na poziomie rozszerzonym x 1,0. 

Zsumowane punkty rekrutacyjne będą podstawą do sporządzenia listy rankingowej. 
 
II Etap 
JeŜeli wielu kandydatów uzyska tą samą ilość punktów, a przyjęcie ich wszystkich spowodowałoby 
przekroczenie limitu miejsc na dany rok, to o przyjęciu zadecyduje dodatkowe kryterium: wyŜsza 
liczba punktów z przedmiotów: 
a) na poziomie rozszerzonym, następnie 
b) z języka/-ów (polskiego i/lub innego) bez określonego poziomu, następnie 
c) na poziomie podstawowym. 

 
III Etap 
Sporządzenie listy rankingowej uwzględniającej etapy I i II. 
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STARA MATURA 

Postępowanie rekrutacyjne 
I Etap 
Wszystkie uzyskane na maturze oceny przelicza się na punkty rekrutacyjne. 
 

Przedmioty zdawane na maturze 

Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5 

Ocena maturalna Punkty egzaminacyjne Ocena maturalna Punkty egzaminacyjne 

dopuszczający 20   

dostateczny 40 dostateczny 50 

dobry 60 dobry 70 

bardzo dobry 80 bardzo dobry 100 

celujący 100   

 
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 uwzględnianego w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 
Zsumowane punkty będą podstawą do sporządzenia listy rankingowej. 
 
II Etap 
JeŜeli wielu kandydatów uzyska tą samą ilość punktów, a przyjęcie ich wszystkich spowodowałoby 
przekroczenie limitu miejsc na dany rok, to o przyjęciu zadecyduje dodatkowe kryterium: wyŜsza 
liczba punktów  egzaminacyjnych z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. 
 
III Etap 
Sporządzenie listy rankingowej uwzględniającej etapy I i II. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: 
www.ism.uni.wroc.pl ” 

 
§ 3 

 
Na 2-letnie stacjonarne studia II stopnia na kierunku historia sztuki, na Wydziale Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych, zastępuje się zasady rekrutacji na zasady w poniŜszym 
brzmieniu: 
 
„O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać posiadacze dyplomu ukończenia studiów 
licencjackich historii sztuki lub innego kierunku humanistycznego. Podstawą przyjęcia jest 
rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o sztuce, która jest punktowana w skali 0-30 pkt. 
Szczegółowy zakres rozmowy moŜna znaleźć na stronie: www.ihsz.hist.uni.wroc.pl.  
Na studia będą przyjęci kandydaci, którzy uzyskają najwyŜszą ilość punktów w ramach ustalonego 
limitu miejsc.” 
 

§ 4 
 
Na 2-letnie stacjonarne studia II stopnia na kierunku filozofia, specjalność religioznawstwo, na 
Wydziale Nauk Społecznych, dodaje się zasady rekrutacji w poniŜszym brzmieniu: 
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„O przyjęcie ubiegać się mogą osoby z dyplomem dowolnego kierunku studiów pierwszego lub 
drugiego stopnia. Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie 
sumy punktów uzyskanych za: 
- ocenę programu studiów dokonywaną pod kątem jego kompatybilności z programem studiów 

filozofia specjalność religioznawstwo, 
- ocenę na dyplomie studiów, 
- rozmowę kwalifikacyjną.  

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyć będzie zainteresowań i planów edukacyjnych kandydata (w 
nawiązaniu do odbytych studiów). Rozmowa będzie oceniania w skali punktowej od 0 do 100. Za 
wynik pozytywny rozmowy kwalifikacyjnej uznaje się uzyskanie minimum 40 punktów. 
Program  studiów  oceniany będzie w skali punktowej od 0 do 50. 
Wynik ukończenia studiów  (ocena na dyplomie ) oceniany będzie w skali punktowej od 30 do 50 
(ocena mnoŜona będzie przez 10; przykładowo ocena studiów: dostateczny plus daje wynik 35 
punktów).” 
 

§ 5 
 
Na 2-letnie stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) studia II stopnia na kierunku ochrona 
środowiska, w Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska, zastępuje się zasady rekrutacji 
na zasady w poniŜszym brzmieniu: 
 
„Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest: 
- posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia  kierunku: ochrona środowiska lub 

inŜynieria środowiska albo pokrewnych kierunków przyrodniczych (architektura krajobrazu, 
biologia,  biotechnologia, chemia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, 
oceanografia, ogrodnictwo, rolnictwo, rybactwo). W przypadkach spornych decyzję 
podejmuje przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, 

- przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej. 
Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej: 
I. Ekologia 

1. Co to róŜnorodność biologiczna 
2. Omów adaptację organizmów do środowiska na wybranych przykładach 
3. Wymień i omów rodzaje tolerancji ekologicznej 
4. Omów właściwości populacji; wymień czynniki ekologiczne ograniczające liczebność 

i rozmieszczenie populacji 
5. Wymień typy ekosystemów i ich produktywność 
6. Porównaj pojęcia ,,ekosystemy a biomy” 
7. Scharakteryzuj las i łąkę jako przykłady odrębnych ekosystemów 
8. Omów fito- i zoocenozę w jeziorach i rzekach 
9. Omów cykle biogeochemiczne na wybranym przykładzie 
10. Wymień i scharakteryzuj międzygatunkowe interakcje na wybranych przykładach 

II. Ochrona przyrody 
1. Podaj sposoby klasyfikowania systemów przyrodniczych 
2. Jakie są cele ochrony przyrody 
3. Omów prawne i instytucjonalne uwarunkowania ochrony przyrody w Polsce i na 

świecie 
4. Co to jest Sieć Natura 2000 
5. Wymień i omów formy ochrony przyrody w Polsce 
6. Scharakteryzuj system obszarów chronionych na Dolnym Śląsku 
7. Omów odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody 
8. Jakie są biologiczne metody ochrony przed szkodnikami i wektorami chorób 
9. Omów czynną i bierną ochronę przyrody 
10. Wymień obszary chronione w Polsce 

III. ZagroŜenia i ochrona środowiska 
1. Charakterystyka gleb w Polsce; przyczyny degradacji oraz ochrona i rekultywacja 
2. Scharakteryzuj budowę atmosfery; porównaj naturalne i antropogeniczne zmiany w 

atmosferze, podaj sposoby przeciwdziałania 
3. Omów obieg wody w przyrodzie, zanieczyszczenia i ochronę wód kontynentalnych 
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4. Dlaczego zuboŜanie biologicznej róŜnorodności jest problemem środowiskowym 
5. Wymień antropogeniczne przyczyny zmian klimatu i omów efekt cieplarniany 
6. Co to jest dziura ozonowa i jej ekologiczne konsekwencje 
7. Co to jest monitoring środowiska i jakie organizmy pełnią funkcję bioindykatorów 
8. Omów dokumenty Szczytu Ziemi w Rio oraz Rio+10 
9. Jakie są załoŜenia zrównowaŜonego rozwoju, wskaźniki i metody realizacji 
10. Eksplozja demograficzna w populacji ludzkiej, jakie są przyczyny i przewidywane 

konsekwencje dla środowiska 
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 2 do 5. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy 
wymagane jest uzyskanie oceny dostatecznej. 
Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według uzyskanych ocen w ustalonym limicie przyjęć. 
Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci akredytowanych kierunków: biologii, 
biotechnologii, geografii, geologii, ochrony środowiska. Podstawą przyjęcia będzie lista 
rankingowa sporządzona na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia.” 
 

§ 6 
 
Na 3-letnie niestacjonarne (wieczorowe) studia I stopnia na kierunku historia sztuki, na Wydziale 
Nauk Historycznych i Pedagogicznych, zastępuje się zasady rekrutacji na zasady w poniŜszym 
brzmieniu:   
 
„NOWA MATURA  

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie konkursu świadectw dojrzałości, w którym brane 
będzie pod uwagę ilość punktów procentowych z następujących przedmiotów z egzaminu 
maturalnego: 
1. język polski (pisemny); 
2. jeden przedmiot (pisemny) dowolnie wybrany, z wyłączeniem wymienionych w punkcie 1 i 3; 
3. język obcy (pisemny lub ustny). 
Liczba procentów uzyskanych na poziomie rozszerzonym będzie mnoŜona przez współczynnik 1,0, 
zaś na poziomie podstawowym przez współczynnik 0,5. Punkty uzyskane za poziom podstawowy i 
rozszerzony porównuje się i bierze pod uwagę wynik tylko z jednego poziomu, korzystniejszy dla 
kandydata. 
Brak któregoś z wyŜej wymienionych przedmiotów skutkuje dyskwalifikacją kandydata z 
postępowania rekrutacyjnego. O przyjęciu na studia decyduje suma uzyskanych punktów 
procentowych z powyŜszych przedmiotów. 
 
STARA MATURA 

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie konkursu świadectw dojrzałości, w którym brane będą 
pod uwagę najwyŜsze oceny z pisemnego lub ustnego egzaminu dojrzałości z następujących 
przedmiotów: 
1. język polski; 
2. przedmiot dowolnie wybrany, z wyłączeniem wymienionych w punkcie 1 i 3; 
3. język obcy. 
 
Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 

skala 1-6 

 Celująca  100 punktów 
 Bardzo dobra   85 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  50 punktów 
 Dopuszczająca  30 punktów 

skala 2-5 

 Bardzo dobra    100 punktów 
 Dobra   70 punktów 
 Dostateczna  40 punktów 



 - 6 -  

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 lub pisemnej z języka obcego. 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów nie skutkuje dyskwalifikacją kandydata z 
postępowania rekrutacyjnego, lecz oznacza przyznanie 0 punktów za ten przedmiot. 
O przyjęciu na studia decydować będzie suma punktów z wyŜej wymienionych przedmiotów. 
O miejscu na liście rankingowej decyduje suma uzyskanych punktów. 
Liczba miejsc dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą będzie proporcjonalna do liczby 
kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
Informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: www.ihsz.hist.uni.wroc.pl ” 
 

§ 7 
 
Na 2-letnie niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) studia II stopnia na kierunku administracja, na 
Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, zastępuje się zasady rekrutacji, na zasady w poniŜszym 
brzmieniu: 
 
„ O przyjęcie na  studia drugiego stopnia  mogą ubiegać się: 
- absolwenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia administracji 

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomi Uniwersytetu Wrocławskiego, po złoŜeniu 
wymaganych dokumentów, 

- absolwenci innych kierunków studiów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innych uczelni 
wyŜszych posiadający dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata lub magistra ,  po 
przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie uzyskanej oceny na dyplomie. 
Ustala się listę rankingową według ocen na dyplomie. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, 
którzy uzyskali najwyŜszą ocenę w ramach ustalonego limitu miejsc.” 

 
§ 8 

 
Na 2,5-letnie niestacjonarne (zaoczne) studia II stopnia na kierunku filozofia, specjalność 
religioznawstwo, na Wydziale Nauk Społecznych, dodaje się zasady rekrutacji w poniŜszym 
brzmieniu: 
 
„O przyjęcie  mogą ubiegać się osoby z dyplomem dowolnego kierunku studiów pierwszego lub 
drugiego stopnia. Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej. Lista rankingowa zostanie 
ustalona na podstawie ocen na dyplomie licencjackim. W przypadku, gdy na liście rankingowej w 
ramach ustalonego limitu przyjęć znajdzie się więcej osób z taką samą oceną, o przyjęciu 
zadecyduje średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w czasie studiów licencjackich.” 
 

§ 9 
 
Wprowadza się zmianę do wykazu kierunków i specjalności, na które laureaci i finaliści olimpiad 
centralnych przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego w poniŜszym brzmieniu: 
 
„bezpieczeństwo narodowe Olimpiada Historyczna 

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (organizowana przez 
WyŜszą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku) ” 

 
§ 10 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

  Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

 prof. dr hab. Marek Bojarski 


