
 

UCHWAŁA Nr 83/2010 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 listopada 2010 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 39/2010  

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2010 r.  

w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów  

w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 

 

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz  

§ 43 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego postanawia się co następuje: 

 

§ 1 

 

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza zmiany do Uchwały Nr 39/2010 Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji 

na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 polegające na 

zmianie zasad rekrutacji na 2-letnie stacjonarne i 2-letnie niestacjonarne (zaoczne) studia  

II stopnia na kierunku biologia, prowadzone na Wydziale Nauk Biologicznych, na zasady w 

poniższym brzmieniu: 

 

1/ studia stacjonarne: 

 

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

O przyjęcie na studia magisterskie mogą ubiegać się: 

a/ absolwenci studiów pierwszego stopnia  biologii Uniwersytetu Wrocławskiego i biologii innych 

uczelni, w których kierunek ten uzyskał akredytację, 

b/ 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 - średnia ocen nie może być poniżej 3,2. Kandydat 

zobowiązany jest złożyć deklarację na określoną specjalność. 

 

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie), specjalizacja 

nauczycielska - biologia 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się: 

a/ absolwenci studiów I stopnia kierunku biologia - specjalizacji nauczycielskiej - biologia z chemią 

w Uniwersytecie Wrocławskim, 

b/ kandydaci z dyplomem ukończenia studiów nauczycielskich I stopnia na kierunku biologia, 

specjalizacji nauczycielskiej, na której przedmiotem głównym była biologia. 
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O przyjęciu kandydata zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie średniej oceny ze 

studiów, wykazanej w suplemencie do dyplomu, w ramach ustalonego limitu przyjęć - średnia ocen 

nie może być poniżej 3,2. Kandydat zobowiązany jest złożyć deklarację na określoną specjalność. 

 

2/ studia niestacjonarne (zaoczne): 

 

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

O przyjęcie na studia magisterskie mogą ubiegać się: 

a/ absolwenci studiów pierwszego stopnia  biologii Uniwersytetu Wrocławskiego i biologii innych 

uczelni, w których kierunek ten uzyskał akredytację, 

b/ 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 - średnia ocen nie może być poniżej 3,2. Kandydat 

zobowiązany jest złożyć deklarację na określoną specjalność. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 prof. dr hab. Marek Bojarski 


