
 

UCHWAŁA Nr 37/2008 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 marca 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 3: 

 

1/ określa się  zasady i tryb rekrutacji na 3-letnie niestacjonarne (wieczorowe) studia I stopnia na 

kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska w następującym 

brzmieniu: 

 

NOWA MATURA  

 

Absolwenci z nową maturą będą przyjmowani na studia na podstawie wyników uzyskanych na 

egzaminie maturalnym z wymienionych niŜej przedmiotów (poziom korzystniejszy dla kandydata), 

po zastosowaniu odpowiednich przeliczników. 

 

 Nazwa przedmiotu Poziom Przelicznik 

podstawowy 0,125 pisemny 

rozszerzony 0,25 

podstawowy 0,125 

Język obcy  

ustny 

rozszerzony 0,25 

podstawowy 0,25 pisemny 

rozszerzony 0,5 

podstawowy 0,25 

1. 

jeśli językiem 

obcym jest język 

romański ustny 

rozszerzony 0,5 

podstawowy 0,125 pisemny 

rozszerzony 0,25 

2. Język polski 

ustny bez poziomu 0,125 



 2  

podstawowy 0,125 Wskazany przedmiot 

rozszerzony 0,25 

jeśli wskazanym przedmiotem 

jest: 

j. łaciński lub grecki 

 

 

podstawowy 

 

 

0,5 

3. 

j. łaciński lub grecki rozszerzony 0,75 

 

Absolwenci liceum zawodowego, technikum zawodowego oraz liceum plastycznego, którzy nie 

mają obowiązku zdawania na maturze języka obcego, mogą zastąpić ten przedmiot historią.  

 

O miejscu na liście rankingowej zadecyduje suma punktów rekrutacyjnych z wyŜej wymienionych 

przedmiotów. 

 

STARA MATURA  

 

Kandydaci ze starą maturą będą przyjmowani na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie 

dojrzałości. 

Kandydaci legitymujący się ,,starą maturą” , którzy byli zwolnieni z egzaminu dojrzałości z danego 

języka obcego na podstawie certyfikatu językowego otrzymają maksymalną notę (ocenę lub liczbę 

punktów) z części ustnej i pisemnej z języka obcego uwzględnianego w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

 

O kolejności na liście rankingowej zadecyduje średnia ocen z egzaminów dojrzałości. 

 
 

2/ zastępuje się dotychczasowe brzmienie zasad rekrutacji na 2-letnie niestacjonarne (wieczorowe) 

studia II stopnia na kierunku historia sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych na 

zasady w poniŜszym brzmieniu: 

„Na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem licencjata historii sztuki, 

archeologii, etnologii, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, kulturoznawstwa i muzykologii”. 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 prof. dr hab. Leszek Pacholski 

 

 


