
 

UCHWAŁA Nr 12/2008 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 30 stycznia 2008 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 zastępuje się dotychczasowe brzmienie zasad rekrutacji na 3-letnie stacjonarne 

studia I stopnia na kierunku archeologia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych, na 

zasady w poniŜszym brzmieniu: 

 

NOWA MATURA: 

Do obliczania punktów w rankingu kandydatów na I rok studiów będą brane pod uwagę wyniki 

pisemnego egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: język obcy (wybrany przez 

kandydata), historia lub geografia. Liczba procentów uzyskana 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. Podstawą ułoŜenia listy rankingowej będzie suma 

punktów uzyskanych z wymienionych przedmiotów. 

 

STARA MATURA: 

Brane pod uwagę będą oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów: język obcy (wybrany 

przez kandydata), historia lub geografia. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał tych przedmiotów 

na maturze, brane będą pod uwagę oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły średniej, 

jednak mnoŜone przez współczynnik 0,5. JeŜeli kandydat posiada na świadectwie maturalnym 

oceny z przedmiotu zarówno w części ustnej i pisemnej, brana będzie pod uwagę suma punktów z 

obu części egzaminu. 

Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 

Celująca  100 punktów 

Bardzo dobra   85 punktów 
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Dobra   70 punktów 

Dostateczna  50 punktów 

Dopuszczająca  30 punktów 

- dla ocen wszystkich skali od 2 do 5: 

Bardzo dobra    100 punktów 

Dobra   70 punktów 

Dostateczna  40 punktów 

Podstawą ułoŜenia listy rankingowej będzie suma punktów uzyskanych przez kandydatów. 

Podstawą przyjęcia na studia będą listy rankingowe, ułoŜone proporcjonalnie dla liczby zgłoszeń 

kandydatów z „nową” i „starą” maturą. 

 

§ 2 

 

W Załączniku nr 3: 

 

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

(wieczorowe) studia I stopnia na kierunku archeologia na Wydziale Nauk Historycznych  

i Pedagogicznych, na zasady w poniŜszym brzmieniu: 

 

NOWA MATURA: 

Do obliczania punktów w rankingu brane będą pod uwagę wyniki pisemnego egzaminu 

maturalnego z  przedmiotu wskazanego przez kandydata oraz z  języka obcego. Liczba procentów 

uzyskana 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. 

Podstawą ułoŜenia listy rankingowej będzie suma wszystkich uzyskanych punktów. 

 

STARA MATURA: 

Brane pod uwagę będą oceny ze świadectwa dojrzałości z  przedmiotu wskazanego przez 

kandydata oraz z  języka obcego. JeŜeli kandydat posiada na świadectwie dojrzałości oceny z 

przedmiotu zarówno w części ustnej i pisemnej, brana będzie pod uwagę suma punktów z obu 

części egzaminu. 

Oceny przeliczane będą na punkty wg systemu: 

Celująca  100 punktów 

Bardzo dobra   85 punktów 

Dobra   70 punktów 

Dostateczna  50 punktów 

Dopuszczająca  30 punktów 

- dla ocen wszystkich skali od 2 do 5: 

Bardzo dobra    100 punktów 

Dobra   70 punktów 

Dostateczna  40 punktów 

Podstawą ułoŜenia listy rankingowej będzie suma punktów uzyskanych przez kandydatów. 
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Podstawą przyjęcia na studia będą listy rankingowe, ułoŜone proporcjonalnie dla liczby zgłoszeń 

kandydatów z „nową” i „starą” maturą. 

 

2) zawiesza się rekrutację na 3-letnie niestacjonarne (wieczorowe) studia I stopnia na kierunku 

biotechnologia na Wydziale Biotechnologii. 

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 prof. dr hab. Leszek Pacholski 

 

 

 

 

 


