
Uchwała nr 23 /2015 

Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 31 marca 2015 r. 

 

w sprawie zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2015/2016 dla 

nowych kierunków studiów pierwszego stopnia Chemia Medyczna oraz Chemia i 

Toksykologia Sądowa 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt. 8 Uchwały Nr 32/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 25 kwietnia 2012 r z późniejszymi zmianami, Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu 

Wrocławskiego postanawia co następuje. 

 

§1 

Przyjmuje się zasady i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego 

stopnia na kierunek Chemia Medyczna oraz Chemia i Toksykologia Sądowa w roku 

akademickim 2015/2016 określone w załączniku niniejszej Uchwały. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Zasady i tryb rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016. 

 

Kierunek: CHEMIA MEDYCZNA 

Studia: stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

Jednostka prowadząca: Wydział Chemii 

 

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. 

- O przyjęcie na studia mogą się ubiegać kandydaci, którzy nie zdawali egzaminów 

maturalnych z wymienionych w tabeli przedmiotów. W takim przypadku kandydat 

otrzymuje 0 punktów za brakujący przedmiot. 

- Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.  

 

 

Przedmiot 

Współczynnik dla 

poziomu 

podstawowego 

Współczynnik dla 

poziomu  

rozszerzonego 

 chemia, matematyka,   



Przedmioty 

(dwa do wyboru) 

fizyka, biologia, 

informatyka. 

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 2015 r. na stronie internetowej 

Wydziału. 

 

Kierunek: CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA 

Studia: stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

Jednostka prowadząca: Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski, Wydział Lekarski 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

 

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. 

- O przyjęcie na studia mogą się ubiegać kandydaci, którzy nie zdawali egzaminów 

maturalnych z wymienionych w tabeli przedmiotów. W takim przypadku kandydat 

otrzymuje 0 punktów za brakujący przedmiot. 

- Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.  

 

 

Przedmiot 

Współczynnik dla 

poziomu 

podstawowego 

Współczynnik dla 

poziomu  

rozszerzonego 

 

Przedmioty 

(dwa do wyboru) 

chemia, matematyka, 

fizyka, biologia, 

informatyka. 

 

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 2015 r. na stronie internetowej Wydziału. 

 

 


