
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Wrocław, dnia 24 stycznia 2017 r. 
 
 

 
UCHWAŁA nr 15/2017 

 RADY WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII  
z dnia 24 stycznia 2017 r. 

 
 
Rada Wydziału Biotechnologii na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2017 r. uchwaliła zatwierdzenie 

niezmienionych zasad rekrutacji na studia I i II stopnia, na rok akademicki 2018/2019. 

 

Obywatele polscy 
 
Kierunek:   BIOTECHNOLOGIA 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
     
Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) na rok 2017/18 

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 egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten 
egzamin zero punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Przedmiot Współczynnik dla 
poziomu 

podstawowego 

Współczynnik dla 
poziomu 

rozszerzonego 

 Chemia 0,5  1 

Przedmiot  
(jeden do wyboru) 

Biologia, fizyka, matematyka  0,5  1 

Język obcy nowożytny 
(pisemny) 

Angielski  0,1  0,25 

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali jednakową ilość punktów o kolejności na liście rankingowej 
decydować będzie kolejno ilość punktów uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym z 
chemii, fizyki, matematyki, biologii. 



 

 

STARA MATURA 

Kandydaci, którzy legitymują się tzw. starą maturą będą kwalifikowani na studia wyłącznie na podstawie 
wyniku rozmowy kwalifikacyjnej z przedmiotów: biologia i chemia ze szczególnym uwzględnieniem 
biologii molekularnej i chemii organicznej. Rozmowa punktowana jest w skali 0-50 punktów.  
Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 20 punktów. Zakres zagadnień których znajomość 
obowiązuje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej znajduje się na stronie internetowej Wydziału 
Biotechnologii. 
Jeśli limit miejsc przeznaczonych dla kandydatów ze starą maturą nie zostanie wypełniony, miejsca te 
zostaną przeznaczone dla kandydatów z nową maturą. 
Z postępowania zwolnieni są laureaci Olimpiady Biologicznej, Chemicznej i Fizycznej Stopnia 
Centralnego oraz laureaci i finaliści Konkursu Młodych Naukowców UE. 

 
Kierunek:   BIOTECHNOLOGIA 
Struktura studiów:  studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

Zasady rekrutacji na rok 2017/2018 na studia biotechnologii drugiego stopnia  (2-letnie 
magisterskie) 
 
 Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest: 
 

1) posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. 
2) przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej. 

 
 O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia 
licencjackich lub inżynierskich: biotechnologii, biochemii, biologii, mikrobiologii lub ochrony środowiska, 
chemii i chemii biologicznej, fizyki, matematyki lub informatyki. 
 Absolwenci studiów I stopnia UWr innych niż biotechnologia oraz wszyscy kandydaci spoza 
Uniwersytetu Wrocławskiego składają kartę przebiegu studiów lub suplement do dyplomu. Kandydaci 
zobowiązani są wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego może być 
dyplom potwierdzający zdanie egzaminu Cambridge First Certificate. 
 Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ocenia wiedzę z zagadnień, których lista jest 
dostępna w dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii: www.biotech.uni.wroc.pl  
Rozmowa oceniana jest w skali punktowej od 0 do 50 punktów. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy 
wymagane jest uzyskanie minimum 20 punktów.  
 Podstawą przyjęcia w ramach rekrutacji będzie lista rankingowa kandydatów, którzy pomyślnie 
przeszli przez rozmowę kwalifikacyjną ułożona według uzyskanych punktów. 
 
Kierunek:   BIOTECHNOLOGY 
Struktura studiów: płatne studia pierwszego stopnia w jęz. angielskim (3-letnie licencjackie) 

Rekrutacja 2017/2018: 

Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

 posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia studiów, 
 znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub 

równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe 
certyfikaty); z obowiązku przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język 
angielski był językiem wykładowym w szkole średniej lub jest językiem ojczystym, 

 pozytywna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego. 

http://www.biotech.uni.wroc.pl/


 

 

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu, 
cudzoziemcy , którzy maja inny ustawowy tytuł do podjęcia i odbycia kształcenia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej  

Kierunek:   BIOTECHNOLOGIA 
Struktura studiów:  studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

Rekrutacja 2017/18 

Kandydaci będą kwalifikowani na studia na takich samych zasadach jak kandydaci ze „starą maturą”, to 
znaczy na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej z przedmiotów: biologia i chemia ze szczególnym 
uwzględnieniem biologii molekularnej i chemii organicznej. Rozmowa punktowana jest w skali 0-50 
punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 20 punktów. Podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej komisja ocenia wiedzę z zagadnień, których lista jest dostępna w dziekanacie oraz na 
stronie internetowej Wydziału Biotechnologii. 
 
Kierunek:   BIOTECHNOLOGIA 
Struktura studiów:  studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 

Zasady rekrutacji na rok 2017/2018 na studia biotechnologii drugiego stopnia (2-letnie 
magisterskie) 
 
 Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest: 
 

1) posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. 
2) przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej. 

 
 O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia 
licencjackich lub inżynierskich: biotechnologii, biochemii, biologii, mikrobiologii lub ochrony środowiska, 
chemii i chemii biologicznej, fizyki, matematyki lub informatyki. 
 Absolwenci studiów I stopnia UWr innych niż biotechnologia oraz wszyscy kandydaci spoza 
Uniwersytetu Wrocławskiego składają kartę przebiegu studiów lub suplement do dyplomu. Kandydaci 
zobowiązani są wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego może być 
dyplom potwierdzający zdanie egzaminu Cambridge First Certificate. 
 Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ocenia wiedzę z zagadnień, których lista jest 
dostępna w dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii www.biotech.uni.wroc.pl  
Rozmowa oceniana jest w skali punktowej od 0 do 50 punktów. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy 
wymagane jest uzyskanie minimum 20 punktów.  
 Podstawą przyjęcia w ramach rekrutacji będzie lista rankingowa kandydatów, którzy pomyślnie 
przeszli przez rozmowę kwalifikacyjną, ułożona według uzyskanych punktów. 
 
Kierunek:  BIOTECHNOLOGY 
Struktura studiów: płatne studia pierwszego stopnia w jęz. angielskim (3-letnie licencjackie) 

Rekrutacja 2016/2017: 

Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

http://www.biotech.uni.wroc.pl/


 

 

 posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia studiów, 
 znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub 

równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe 
certyfikaty); z obowiązku przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język 
angielski był językiem wykładowym w szkole średniej lub jest językiem ojczystym, 

 pozytywna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego. 

 
 
         Przewodnicząca  
Rady Wydziału Biotechnologii 

 


