
 

UCHWAŁA Nr 143/2007 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 19 grudnia 2007 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian  

do Uchwały Nr 95/2007 Senatu UWr. z dnia 27 czerwca  2007 r.  

w sprawie okre ślenia zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów  

w roku akademickim 2008/2009 

 

 

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 95/2007 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2008/2009: 

 

§ 1 
 

W Załączniku nr 1: 

 

1) zastępuje się dotychczasowe brzmienie zasad rekrutacji na 3-letnie stacjonarne studia  

I stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia germańska na Wydziale Filologicznym, na 

zasady w poniŜszym brzmieniu: 

 
Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów na listach 

rankingowych sporządzanych oddzielnie dla osób zdających starą i nową maturę. Na podstawie 

tych list zostanie sporządzona lista przyjętych, na której - do wysokości limitu przyjęć - liczba 

miejsc dla osób ze starą i nową maturą będzie proporcjonalna do liczby kandydatów  

z poszczególnych grup.  

 

NOWA MATURA: 

O miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów z trzech egzaminów: 

- pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 

(punkty procentowe z poziomu podstawowego będą mnoŜone przez współczynnik 0,5; 

punkty   procentowe z poziomu rozszerzonego będą mnoŜone przez współczynnik 1,0),   

- pisemny egzamin z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym (punkty procentowe  

z poziomu rozszerzonego będą mnoŜone przez współczynnik 1,0),  

- ustny egzamin z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym (punkty procentowe  

z poziomu rozszerzonego będą mnoŜone przez współczynnik 1,0). 
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STARA MATURA: 

Oceny na świadectwie dojrzałości brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dotyczą 

egzaminu dojrzałości z przedmiotów: 

- pisemny z języka polskiego,  

- pisemny z języka niemieckiego, 

- ustny z języka niemieckiego. 

Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczani są takŜe kandydaci, którzy nie zdawali ustnego lub 

pisemnego egzaminu z języka niemieckiego (jeden z nich musi być jednak zdany). Za brakujący 

egzamin kandydaci otrzymują 0 punktów. 

O miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów z trzech wyŜej wymienionych 

egzaminów dojrzałości. 

Oceny na świadectwie będą przeliczane w następujący sposób:  

skala ocen 1-6: 

celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 

100 pkt 80 pkt 60 pkt 40 pkt 20 pkt 

  
skala ocen 2-5: 

bardzo dobry dobry dostateczny 

100 pkt 60 pkt 40 pkt 

 
W przypadku osób zwolnionych z matury (stara matura) na podstawie certyfikatu lub dyplomu 

językowego, Komisja Rekrutacyjna będzie przeliczała oceny (lub punkty w przypadku DSD II) 

zgodnie z poniŜszymi tabelami: 

 

Nazwa dyplomu Ocena na dyplomie 

Ocena przeliczeniowa 

skala ocen  

2-5                         1-6 

ZD - Zertifikat Deutsch gut - sehr gut 3 3 

ZMP - Die Zentrale 

Mittelstufenprüfung 

ausreichend 

befriedigend 

gut 

sehr gut 

2 

3 

4 

5 

2 

3 

4 

5 

ÖSD - Mittelstufe 

ausreichend 

befriedigend 

gut 

sehr gut 

2 

3 

4 

5 

2 

3 

4 

5 

ZOP - Zentrale 

Oberstufenprüfung 

ausreichend 

befriedigend 

3 

4 

3 

4 
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gut 

sehr gut 

5 

5 

5 

6 

KDS - Kleines Deutsches 

Sprachdiplom 

ausreichend 

befriedigend 

gut 

sehr gut 

3 

4 

5 

5 

3 

4 

5 

6 

GDS - Grosses Deutsches 

Sprachdiplom 

ausreichend 

befriedigend 

gut 

sehr gut 

3 

4 

5 

5 

3 

4 

5 

6 

 
DSD II - Deutsches Sprachdiplom Stufe II  

Skala ocen 2-5 

ilość punktów  ocena 

50-64  3 (dostateczny) 

65-79  4 (dobry) 

80-100  5 (bardzo dobry) 

Skala ocen 1-6 

ilość punktów ocena 

50-59  2 (dopuszczający) 

60-69  3 (dostateczny) 

70-79  4 (dobry) 

80-89  5 (bardzo dobry) 

90-100  6 (celujący) 

 
Kandydatom posiadającym dyplom językowy „Das Deutsche Sprachdiplom der 

Kulturministerkonferenz" drugiego stopnia przysługuje prawo wyboru między punktacją podaną na 

dyplomie a punktacją wynikającą z przeliczenia oceny na świadectwie dojrzałości.  

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

 

2) określa się warunki i tryb rekrutacji na 3,5-letnie inŜynierskie, stacjonarne studia I stopnia na 

kierunku fizyka techniczna na Wydziale Fizyki i Astronomii w następującym brzmieniu: 
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W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminu maturalnego lub 

egzaminu dojrzałości z następujących przedmiotów: fizyka (fizyka z astronomią, fizyka  

i astronomia), matematyka, chemia, informatyka (elementy informatyki) i biologia. Jedyny wyjątek 

stanowią kandydaci ze starą maturą, którzy nie zdawali na egzaminie dojrzałości matematyki lub 

fizyki. Mogą oni przystąpić do egzaminu wstępnego z tych przedmiotów, obejmujących program 

liceum. Ocena z egzaminu wstępnego w skali 4 stopniowej traktowana jest tak jak ocena z 

egzaminu dojrzałości. 

Komisja tworzy listę rankingową kandydatów na poszczególne specjalności na podstawie 

parametru rekrutacyjnego (S) wynikającego z ocen wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu 

dojrzałości. Liczbę punktów z kaŜdego przedmiotu ustala się osobno, w następujący sposób: 

 

STARA MATURA: 

Ocenę z egzaminu dojrzałości lub z egzaminu wstępnego przelicza się na punkty według tabeli,  

a uzyskany wynik mnoŜy się przez 2: 

 

ocena liczba punków 

(skala 6-stopniowa) 

liczba punktów 

(skala 4-stopniowa) 

celująca 100  

bardzo dobra 90 100 

dobra 70 75 

dostateczna 50 50 

dopuszczająca 30  

 

NOWA MATURA 2002: 

Wynik egzaminu maturalnego podany w punktach mnoŜy się przez 2. Jeśli matematyka zdawana 

była na poziomie rozszerzonym, to uzyskane za ten poziom punkty mnoŜy się dodatkowo przez 

1,5. Punkty uzyskane za poziom podstawowy i rozszerzony porównuje się i bierze pod uwagę 

wynik tylko z jednego poziomu, korzystniejszy dla kandydata. 

 

NOWA MATURA:  

Wynik egzaminu maturalnego podany w procentach przelicza się na punkty (1% = 1 punkt). Jeśli 

przedmiot zdawany był na poziomie rozszerzonym, to uzyskane punkty mnoŜy się przez 1,5. Jeśli 

przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym i rozszerzonym punkty uzyskane z obydwu 

poziomów porównuje się i bierze pod uwagę wynik tylko z jednego poziomu, korzystniejszy dla 

kandydata.  

Spośród wyników za egzaminy maturalne z chemii, informatyki i biologii brany jest pod uwagę 

wynik (X) najkorzystniejszy dla kandydata. Parametr rekrutacyjny (S) jest sumą punktów 

uzyskanych z fizyki (F), matematyki (M), i pozostałych przedmiotów (X): S = F + M + X. 
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§ 2 
 

W Załączniku nr 2 określa się warunki i tryb rekrutacji na 3-letnie niestacjonarne (zaoczne) studia  

I stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia germańska na Wydziale Filologicznym  

w poniŜszym brzmieniu: 

 

Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów na listach 

rankingowych sporządzanych oddzielnie dla osób zdających starą i nową maturę. Na podstawie 

tych list zostanie sporządzona lista przyjętych, na której - do wysokości limitu przyjęć - liczba 

miejsc dla osób ze starą i nową maturą będzie proporcjonalna do liczby kandydatów  

z poszczególnych grup.  

 
NOWA MATURA: 

O miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów z trzech egzaminów: 

- pisemny egzamin z języka niemieckiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (punkty 

procentowe z poziomu podstawowego będą mnoŜone przez współczynnik 0,5; punkty 

procentowe z poziomu rozszerzonego będą mnoŜone przez współczynnik 1,0), 

- ustny egzamin z języka niemieckiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (punkty 

procentowe z poziomu podstawowego będą mnoŜone przez współczynnik 0,5, punkty 

procentowe z poziomu rozszerzonego będą mnoŜone przez współczynnik 1,0), 

- pisemny język polski lub historia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (punkty 

procentowe z poziomu podstawowego będą mnoŜone przez współczynnik 0,25, punkty 

procentowe z poziomu rozszerzonego będą mnoŜone przez współczynnik 0,5). 

 
STARA MATURA: 

Oceny na świadectwie dojrzałości brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dotyczą 

następujących egzaminów: 

- pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego, 

- ustny egzamin maturalny z języka niemieckiego, 

- egzamin maturalny pisemny lub ustny z języka polskiego lub historii (do wyboru przez 

kandydata); punkty będą mnoŜone przez współczynnik 0,5. 

O miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów z trzech wyŜej wymienionych 

egzaminów maturalnych. 

Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczeni są takŜe kandydaci, którzy nie zdawali ustnego lub 

pisemnego egzaminu z języka niemieckiego (jeden musi być jednak zdany). Za brakujący egzamin 

kandydaci otrzymują 0 punktów. 

Oceny z egzaminu maturalnego będą przeliczane w następujący sposób: 

skala ocen 1-6: 

celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 

100 pkt 80 pkt 60 pkt 40 pkt 20 pkt 
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skala ocen 2-5: 

bardzo dobry dobry dostateczny 

100 pkt 60 pkt 40 pkt 

 
Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczeni są takŜe kandydaci, którzy nie zdawali w ogóle 

języka niemieckiego na egzaminie maturalnym. 

Kandydaci na studia, którzy nie zdawali w ogóle języka niemieckiego na egzaminie maturalnym 

mogą przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna polega na sprawdzeniu 

kompetencji kandydata w zakresie posługiwania się językiem niemieckim. Wymagana jest teŜ 

znajomość zagadnień gramatycznych oraz podstaw literatury niemieckiej. 

Rozmowa punktowana jest w skali ocen od 1 do 6 lub 2 do 5 w zaleŜności od skali ocen na 

świadectwie dojrzałości. Za pozytywny przebieg rozmowy uznaje się uzyskanie minimum oceny 

dopuszczającej (dla skali ocen 1-6) lub oceny dostatecznej dla skali 2-5. 

Oceny uzyskane z rozmowy kwalifikacyjnej będą przeliczane w następujący sposób: 

skala ocen 1-6: 

celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 

200 pkt 160 pkt 120 pkt 80 pkt 40 pkt 

  
skala ocen 2-5: 

bardzo dobry dobry dostateczny 

200 pkt 120 pkt 80 pkt 

 

O miejscu na liście rankingowej zadecyduje suma punktów z języka polskiego lub historii oraz 

rozmowy kwalifikacyjnej. 

W przypadku osób zwolnionych z matury (stara matura) na podstawie certyfikatu lub dyplomu 

językowego, Komisja Rekrutacyjna będzie przeliczała oceny (lub punkty w przypadku DSD II) 

zgodnie z poniŜszymi tabelami: 

 

Nazwa dyplomu Ocena na dyplomie 

Ocena przeliczeniowa 

skala ocen  

2-5                         1-6 

ZD - Zertifikat Deutsch gut - sehr gut 3 3 

ZMP - Die Zentrale 

Mittelstufenprüfung 

ausreichend 

befriedigend 

gut 

sehr gut 

2 

3 

4 

5 

2 

3 

4 

5 

ÖSD - Mittelstufe 
ausreichend 

befriedigend 

2 

3 

2 

3 
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gut 

sehr gut 

4 

5 

4 

5 

ZOP - Zentrale 

Oberstufenprüfung 

ausreichend 

befriedigend 

gut 

sehr gut 

3 

4 

5 

5 

3 

4 

5 

6 

KDS - Kleines Deutsches 

Sprachdiplom 

ausreichend 

befriedigend 

gut 

sehr gut 

3 

4 

5 

5 

3 

4 

5 

6 

GDS - Grosses Deutsches 

Sprachdiplom 

ausreichend 

befriedigend 

gut 

sehr gut 

3 

4 

5 

5 

3 

4 

5 

6 

 

DSD II - Deutsches Sprachdiplom Stufe II  

Skala ocen 2-5 

ilość punktów  ocena 

50-64  3 (dostateczny) 

65-79  4 (dobry) 

80-100  5 (bardzo dobry) 

Skala ocen 1-6 

ilość punktów ocena 

50-59  2 (dopuszczający) 

60-69  3 (dostateczny) 

70-79  4 (dobry) 

80-89  5 (bardzo dobry) 

90-100  6 (celujący) 

 

Kandydatom posiadającym dyplom języka niemieckiego „Das Deutsche Sprachdiplom der 

Kulturministerkonferenz" drugiego stopnia przysługuje prawo wyboru między punktacją 
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podaną na dyplomie (za dwie oceny) a punktacją wynikającą z przeliczenia oceny na świadectwie 

dojrzałości.  

 
§ 3 

 

W Załączniku nr 3 do zasad rekrutacji na 3-letnie niestacjonarne (wieczorowe) studia I stopnia na 

kierunku filologia, specjalność filologia niderlandzka dopisuje się zastrzeŜenie, Ŝe I rok zostanie 

utworzony jeśli liczba studentów będzie nie mniejsza niŜ 20 osób.  

 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 prof. dr hab. Leszek Pacholski 

 

 

 

 

 


