
  

 

 

 

 

Uchwała Nr 313/2019 

Rady Wydziału Nauk Biologicznych  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 listopada 2019 r. 

 

w sprawie wprowadzenia procedury ustalania kryteriów doboru kandydatów, 

warunków rekrutacji oraz limitów przyjęć na studia 

 

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 2, lit. d) Uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu 

Wrocławskiego oraz § 6 ust. 2 Uchwały Nr 6/2018 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie funkcjonowania w Uniwersytecie Wrocławskim 

Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, Rada Wydziału Nauk Biologicznych 

UWr uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Na Wydziale Nauk Biologicznych wprowadza się procedurę ustalania kryteriów doboru 

kandydatów, warunków rekrutacji oraz limitów przyjęć na studia, która stanowi załącznik 

Nr 1 do uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Wydziału Nauk Biologicznych Nr 174/2014 z dnia 25 września 

2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury ustalania kryteriów doboru kandydatów, 

warunków rekrutacji oraz limitów przyjęć na studia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Wydziału Nauk Biologicznych 

Dziekan: prof. dr hab. Dariusz Skarżyński 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały RW Nr 313/2019 
 

 

 

 

 

 

Wydanie: 3  

zmiana podstawy prawnej, 
dostosowanie nazewnictwa, 
zmiana w pkt. 2 

Data wydania 1: 

25.09.2014 

Data weryfikacji: 
21.11.2019 

Nr: 

3.1. 

Symbol: 
WSZJK-R 

Załączniki:  
 

 
 

 
 

 
 

 
PROCEDURA 

ustalania kryteriów doboru kandydatów, warunków rekrutacji  

oraz  
limitów przyjęć na studia 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

Sporządził:  Imię i nazwisko: 

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dr Joanna Łubocka 

Zaopiniował:    Podpis: 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia 
przew. dr hab. prof.Gabriela Bugla-
Płoskońska 

 

Zatwierdził:   Podpis: 

Dziekan WNB/Przewodniczący Rady WNB prof. dr hab. Dariusz Skarżyński  
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2. Cel i zakres procedury 

Opis ustalania kryteriów doboru kandydatów, warunków rekrutacji oraz limitów 

przyjęć na studia na WNB. 

3. Odpowiedzialność 

Rada Wydziału – podjęcie Uchwał w zakresie warunków rekrutacji i limitów przyjęć 

na studia. 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (WZJK) – ustalanie lub weryfikacja 

kryteriów doboru kandydatów, warunków rekrutacji. 

Dziekan – zatwierdzenie limitów przyjęć na studia. 

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych – w porozumieniu z Kierownikiem 

Dziekanatu WNB, przekazanie informacji do Działu Nauczania, wypełnienie 

wymaganych dokumentów. 

4. Opis postępowania 

4.1. Termin 

Ustalenie/weryfikacja kryteriów doboru kandydatów oraz warunków rekrutacji 

na studia następuje na wniosek i w terminie ustalonym przez Dział Nauczania 

UWr. 

Ustalenie limitów przyjęć studentów na kolejny rok akademicki następuje na 

wniosek i w terminie ustalonym przez Dział Nauczania UWr. 

Zatwierdzone przez Radę Wydziału dokumenty przekazywane są do Działu 

Nauczania UWr niezwłocznie. 

4.2. Tryb postępowania  

Kryteria doboru kandydatów na WNB określone są w oparciu o informacje 

przekazywane przez interesariuszy zewnętrznych w związku z potrzebami 

rynku pracy.  

Warunki rekrutacji konstruowane są w oparciu o zasady regulujące Egzamin 

Dojrzałości z uwzględnieniem uczestnictwa kandydatów na studia 

w Olimpiadach i Konkursach określonych odrębną Uchwałą Senatu. 

Limity przyjęć studentów zależą od możliwości dydaktycznych, bazy lokalowej 

oraz dostępności środków dydaktycznych na Wydziale i są ustalane na 

podstawie analizy wyników postępowania rekrutacyjnego w latach 

poprzednich.   

Projekt warunków rekrutacji oraz limitów przyjęć na studia przekazywany jest 

pod obrady Rady Wydziału.  

Określone na Wydziałach UWr warunki rekrutacji oraz limity przyjęć 

wydawane są w formie Uchwał Senatu i podawane do wiadomości na stronie 

internetowej Uczelni. 

4.3. Tryb i zakres składania dokumentów  

Informacja o zatwierdzonych przez Radę WNB warunkach rekrutacji i limitach 

przyjęć na studia przekazywana jest do Działu Nauczania. 

5. Dokumenty związane z procedurą 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązująca na dany rok akademicki. 

Statut Uniwersytetu Wrocławskiego (w zakresie ustalania limitów przyjęć na studia) 

obowiązujący na dany rok akademicki. 

 

 
 


