
 

UCHWAŁA Nr 29/2009 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 25 marca 2009 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian  

do Uchwały Nr 9/2009 Senatu UWr z dnia 28 stycznia 2009 r. 
w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne  

w roku akademickim 2009/2010 dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej  
lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem wydanym poza granicami Polski 
 
 
 
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 9/2009 Senatu UWr z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji 
na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2009/2010 dla obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA), legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem wydanym 
poza granicami Polski: 
 

§ 1 
 
Do zasad rekrutacji na Wydziale Nauk Społecznych wprowadza się zapis dotyczący zasad 
rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo narodowe: 
  
Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne: 
ETAP I  
Ocena maturalna moŜe być wyraŜona w punktach lub w ocenach. 
W sytuacji gdy na świadectwie maturalnym są umieszczone oceny, przelicza się je na punkty. 
 

Przedmioty zdawane na maturze 

Skala ocen 1-6 Skala ocen 1-5 

Ocena maturalna Punkty egzaminacyjne Ocena maturalna Punktu 
egzaminacyjne 

2,0 20-39   

3,0 40-56 3,0 50-69 

4,0 60-79 4,0 70-99 

5,0 80-99 5,0 100 

6,0 100   

 
W sytuacji, gdy wynik jest wyraŜony punktami, ustala się ich wartość w stosunku do maksymalnej 
wartości, jaka moŜna uzyskać na maturze. 
 
 
 



 - 2 -  

Przykład: 
Maturzysta uzyskał 17 punktów na maksymalnie 25 
25 punktów – 100% 
17 punktów – X 
Zsumowane punkty będą podstawą do sporządzenia listy rankingowej. 
 
ETAP II 
W przypadku, gdy na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć, znajdzie się więcej 
osób z tą samą punktacją, pierwszeństwo będą miały osoby, które zdobyły więcej punktów 
egzaminacyjnych z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. 
 
ETAP III 
Sporządzenie listy rankingowej uwzględniającej etap I i II. 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

  Przewodniczący Senatu 
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