
 

UCHWAŁA NR 11/2017 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia w Uniwersytecie 
Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018 

 
 
Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. W uchwale Nr 74/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia  
2016 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Wrocławskim 
rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018 wprowadza się następujące zmiany: 

1) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek inżynieria geologiczna w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: INŻYNIERIA GEOLOGICZNA 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3,5-letnie inżynierskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarna zaoczna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 
 

NOWA MATURA 
 W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych 

z przedmiotów wymienionych w tabeli.  
 Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, 

pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli. 
 Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę 

brany będzie wynik korzystniejszy.  
 Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli 

kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje 
za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.  

 
Przedmiot Współczynnik 

dla poziomu 
podstawowego 

Współczynnik 
dla poziomu 

rozszerzonego 
Przedmiot  

(jeden do wyboru) 
matematyka lub fizyka z 

astronomią 
0,5 1 

Przedmiot 
(jeden do wyboru) 

chemia, geografia, fizyka z  
astronomią, matematyka (o 
ile nie wybrano wcześniej) 

0,4 0,8 

Język obcy nowożytny 
(pisemny) 

dowolny 0,2 0,4 

 
STARA MATURA, ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI UZYSKANE ZA GRANICĄ  
Kandydaci ze „starą maturą” i z maturą zagraniczną przystępują do rozmowy 
kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku 
inżynieria geologiczna. Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest 
uzyskanie minimum 3 punktów. 
Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów w ramach 
określonego limitu przyjęć.”; 
 

2) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek kryminologia w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: KRYMINOLOGIA 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarna zaoczna 
Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
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NOWA MATURA i STARA MATURA  
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. 
 

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI UZYSKANE ZA GRANICĄ  
Przyjęcie nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Wymagana jest znajomość języka 
polskiego.”; 
 

3) zmienia się zasady rekrutacji na kierunek pedagogika na zasady w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: PEDAGOGIKA 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

 

NOWA MATURA 
 W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych 

z przedmiotów wymienionych w tabeli. 
 Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, 

pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli. 
 Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę 

brany będzie wynik korzystniejszy. 
 Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli 

kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje 
za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.                      

 

Przedmiot Współczynnik 
dla poziomu 

podstawowego 

Współczynnik 
dla poziomu 

rozszerzonego 
język polski (pisemny) 0,5 1 

Przedmiot  
(jeden do wyboru) 

historia, biologia, wiedza o 
społeczeństwie 

0,5 1 

Język obcy nowożytny 
(pisemny) 

dowolny 0,2 0,4 

 

STARA MATURA  
Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu 
(egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie 
podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2017 r. na stronie internetowej 
Wydziału. 
 

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI UZYSKANE ZA GRANICĄ  
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. 

 

Po II semestrze studenci wybierają jedną ze specjalności: edukacja dorosłych i marketing 
społeczny; organizacja edukacji i edukacja regionalna; pedagogika opiekuńcza z terapią; 
pedagogika wielokulturowa z interwencją socjalną; poradnictwo i pomoc 
psychopedagogiczna; resocjalizacja; edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. 
Uruchomienie specjalności nastąpi w przypadku wybrania jej przez minimum 20 
studentów. W przypadku większej liczby kandydatów na daną specjalność (powyżej 30 
osób) o przyjęciu decydować będą kryteria ustalone przez Instytut Pedagogiki. 
Studenci, którzy dokonują wyboru specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
przystępują do sprawdzianu praktycznego, kwalifikującego do podjęcia studiów na tej 
specjalności, z zakresu poprawności wymowy oraz poprawnej pisowni języka polskiego 
(kandydat powinien wykazać się poprawnością mowy pod względem artykulacji i płynności 
oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando). Sprawdzian praktyczny oceniany będzie 
w skali 0-15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu praktycznego uznaje się uzyskanie 
minimum 8 punktów. Niezaliczenie  sprawdzianu praktycznego dyskwalifikuje kandydata. 
O zakwalifikowanie na specjalność nie mogą ubiegać się osoby z dysleksją. 

 
Kierunek studiów: PEDAGOGIKA 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarna zaoczna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
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NOWA MATURA i STARA MATURA 
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.  
 

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI UZYSKANE ZA GRANICĄ  
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. 
 

Po II semestrze studenci wybierają jedną ze specjalności: edukacja dorosłych i marketing 
społeczny; organizacja edukacji i edukacja regionalna; pedagogika opiekuńcza z terapią; 
pedagogika wielokulturowa z interwencją socjalną; poradnictwo i pomoc 
psychopedagogiczna; resocjalizacja; edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. 
Uruchomienie specjalności nastąpi w przypadku wybrania jej przez minimum 20 
studentów. W przypadku większej liczby kandydatów na daną specjalność (powyżej 30 
osób) o przyjęciu decydować będą kryteria ustalone przez Instytut Pedagogiki. 
Studenci, którzy dokonują wyboru specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
przystępują do sprawdzianu praktycznego, kwalifikującego do podjęcia studiów na tej 
specjalności, z zakresu poprawności wymowy oraz poprawnej pisowni języka polskiego 
(kandydat powinien wykazać się poprawnością mowy pod względem artykulacji i płynności 
oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando). Sprawdzian praktyczny oceniany będzie 
w skali 0-15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu praktycznego uznaje się uzyskanie 
minimum 8 punktów. Niezaliczenie  sprawdzianu praktycznego dyskwalifikuje kandydata. 
O zakwalifikowanie na specjalność nie mogą ubiegać się osoby z dysleksją.”; 
 

4) uchyla się zasady rekrutacji na kierunek etnologia i antropologia kulturowa – poziom 
kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) i studia drugiego stopnia  
(2-letnie magisterskie), profil kształcenia: ogólnoakademicki, forma studiów: 
niestacjonarna zaoczna; 

5) uchyla się zasady rekrutacji na kierunek pedagogika, specjalność: edukacja 
wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – poziom kształcenia: studia pierwszego 
stopnia (3-letnie licencjackie), profil kształcenia: ogólnoakademicki, forma studiów: 
stacjonarna i niestacjonarna zaoczna. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 

 


