
Uchwała Nr 7/2022 

Rady Wydziału Chemii  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

z dnia 22 lutego 2022 r. 

 

w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia na Wydziale Chemii                       

na kierunku Zielona Chemia, od cyklu kształcenia  rozpoczynającego się w roku 

akademickim 2022/2023 
 

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

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

Wrocławskiego, Rada Wydziału Chemii postanawia przyjąć: 

 

§1 

zasady i tryb rekrutacji obywateli polskich  na pierwszy rok studiów w roku akademickim 

2022/2023 określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

§2 

zasady i tryb rekrutacji cudzoziemców  na pierwszy rok studiów w roku akademickim 

2022/2023 określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały. 

 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2022 
Rady Wydziału Chemii UWr 

z dnia 22 lutego 2022 r. 
 

Warunki rekrutacji obywateli polskich na studia pierwszego stopnia                   

na kierunku Zielona Chemia od cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku 

akademickim 2022/2023 

 

Kierunek studiów: ZIELONA CHEMIA  
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
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. 

 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 

 chemia 0,5 1 

Przedmiot  
(jeden do wyboru) 

biologia, fizyka, informatyka, 
matematyka 

0,5 1 

Język obcy 
nowożytny(pisemny) 

dowolny 0,2 0,4 

 
MATURA ZAGRANICZNA 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności kandydata z chemii na poziomie szkoły 
średniej. Wykaz zagadnień do rozmowy kwalifikacyjnej  udostępniony zostanie w dziekanacie i na 
stronie internetowej wydziału. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Na 
podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów, przy czym 
warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 7/2022 
Rady Wydziału Chemii UWr 

z dnia 22 stycznia 2022 r. 

 
Warunki rekrutacji cudzoziemców na studia pierwszego stopnia                         

na kierunku Zielona Chemia od cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku 

akademickim 2022/2023 

 

 

Kierunek studiów: ZIELONA CHEMIA 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Chemii 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności kandydata z chemii na poziomie szkoły 

średniej. Wykaz zagadnień określający obowiązujący zakres wiedzy udostępniony zostanie w 
dziekanacie i na stronie internetowej Wydziału. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 
punktów. Na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów, 
przy czym warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów. 
 

 


