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Zasady rekrutacji na rok akademicki 2007/2008. 
 

Kierunek:  CHEMIA 

 

Struktura studiów: 3-letnie studia licencjackie, 

   2-letnie uzupełniające studia magisterskie, 

   5-letnie jednolite studia magisterskie.  

 

STUDIA STACJONARNE 

    

specjalność:  CHEMIA PODSTAWOWA 

   3-letnie studia licencjackie, 

   2-letnie uzupełniające studia magisterskie, 

5-letnie jednolite studia magisterskie.  

 

    CHEMIA ŚRODOWISKA 

   3-letnie studia licencjackie, 

   2-letnie uzupełniające studia magisterskie, 

5-letnie jednolite studia magisterskie. 

 

   INFORMATYKA CHEMICZNA  

   3-letnie studia licencjackie, 

   2-letnie uzupełniające studia magisterskie, 

5-letnie jednolite studia magisterskie. 

 

   CHEMIA BIOLOGICZNA  

   3-letnie studia licencjackie, 

   2-letnie uzupełniające studia magisterskie, 

5-letnie jednolite studia magisterskie. 

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 

 

   CHEMIA 

   5-letnie jednolite studia magisterskie,  

   3-letnie studia licencjackie,  

   2-letnie uzupełniające studia magisterskie. 

 

 
I. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW CHEMICZNYCH 

1. I rok studiów licencjackich – studia stacjonarne 

2. I rok  jednolitych studiów magisterskich - studia niestacjonarne 

 



A. NOWA MATURA: 

Przyjęcie odbywa się na podstawie listy rankingowej wg średniej liczby punktów 

uzyskanych za oceny przedmiotów na świadectwie dojrzałości z egzaminu pisemnego.  

Będą brane pod uwagę tylko te przedmioty, które występują na poniższej liście: 

1. Chemia 

2. Matematyka 

3. Fizyka z astronomią 

4. Informatyka 

5. Biologia 

6. Język polski 

7. Język nowożytny 

8. Geografia 

9. Historia 

10. Wiedza o społeczeństwie 

 

Punktacja wyniku uzyskanego z przedmiotu (egzamin pisemny) na nowej maturze: 

Liczba punktów za przedmiot= % uzyskanych punktów z przedmiotu na maturze  

     (poziom podstawowy + poziom rozszerzony). 

Punkty dodatkowe: 

Za zdawanie na maturze przedmiotu chemia, matematyka, informatyka lub fizyka z 

astronomią  przyznaje się dodatkowo 20 pkt za każdy przedmiot (tzn. przed liczeniem 

średniej). 

 

B. STARA MATURA 

1. Przyjęcie odbywa się na podstawie listy rankingowej wg średniej liczby punktów z 

trzech następujących przedmiotów na świadectwie dojrzałości: chemia, matematyka i 

fizyka. W przypadku braku na świadectwie ocen z któregoś z powyższych  

przedmiotów zostanie w zamian wzięta pod uwagę informatyka, biologia, j.angielski 

(w wymienionej kolejności). 

2. W pierwszej kolejności uwzględnia się ocenę pisemną z egzaminu maturalnego, w 

drugiej kolejności ocenę ustną z egzaminu maturalnego, w trzeciej kolejności 

uwzględnia się ocenę ze świadectwa ukończenia szkoły. 

3. Punkty dodatkowe: za zdawanie przedmiotu chemia, matematyka lub fizyka na 

maturze przyznaje się dodatkowo 20 pkt za każdy przedmiot (tzn. przed liczeniem 

średniej). 

 

Punktacja za oceny z przedmiotu: 

  skala 1-6 

Celujący           100 pkt 

Bardzo dobry  80 pkt 

Dobry   60 pkt 

Dostateczny  40 pkt 

Dopuszczający  20 pkt 

 

  skala 2-5 

Bardzo dobry          100 pkt 

Dobry   70 pkt 

Dostateczny  40 pkt 

 



 

C. ZWOLNIENIE Z POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 

a. Laureaci i finaliści Olimpiad Centralnych :  

1. Chemicznej,  

2. Fizycznej,  

3. Matematycznej,  

4. Informatycznej,  

5. Astronomicznej,  

6. Biologicznej 

7. Wiedzy Ekologicznej.  
b. Kandydaci z maturą międzynarodową. 

 

D. PODSTAWA PRZYJĘCIA:  Osobne listy rankingowe ( „nowa” i „stara” matura).  

 

E. LIMITY PRZYJĘĆ:  podział proporcjonalny do liczby kandydatów z „nową” i „starą” 

maturą. 

 

 

II. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK MAGISTERSKICH STUDIÓW  

     UZUPEŁNIAJĄCYCH 

1. Studia stacjonarne 

2. Studia niestacjonarne 

 

 Na magisterskie studia uzupełniające przyjmowane są osoby po ukończeniu  

 studiów licencjackich następujących kierunków:  

1. Chemia,  

2. Technologia Chemiczna,  

3. Inżynieria Chemiczna i Procesowa,  

4. Biotechnologia,  

5. Farmacja. 

 

Przyjęcie następuje na podstawie rankingu wg  oceny na dyplomie ukończenia studiów 

licencjackich. 

 


