
 

UCHWAŁA Nr 85/2009 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 października 2009 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian  

do Uchwały Nr 49/2009 Senatu UWr z dnia 27 maja 2009 r. 
w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów  
w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2010/2011 

 
 
 
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym oraz  
§ 43 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego Senat wprowadza zmiany do Uchwały  
Nr 49/2009 Senatu UWr z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji na  
I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2010/2011:  
 

§ 1 
 
W Załączniku Nr 1 zmienia się zasady rekrutacji na 3-letnie stacjonarne studia I stopnia na 
kierunku administracja, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, na zasady w poniŜszym 
brzmieniu: 
 
„Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA  

• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z 
przedmiotów wymienionych w tabeli. 

• Wynik egzaminu maturalnego, wyraŜony jako liczba uzyskanych procentów, pomnoŜony 
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. 
 

  Współczynnik dla 
poziomu 

podstawowego 

Współczynnik dla 
poziomu 

rozszerzonego 

Przedmiot 
(jeden do wyboru) 

Historia, matematyka  0,5  1 

Przedmiot  
(jeden do wyboru) 

Wiedza o społeczeństwie, 
język polski, geografia 

 0,25  0,5 

Język nowoŜytny 
(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 31.01.2010 roku na stronie internetowej Wydziału. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku moŜna znaleźć na stronie: www.prawo.uni.wroc.pl” 
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§ 2 
 
W Załączniku Nr 1 zmienia się zasady rekrutacji na 5-letnie stacjonarne jednolite studia 
magisterskie na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, na zasady w 
poniŜszym brzmieniu: 
 
„Zasady przyjęć na studia jednolite magisterskie (5-letnie) 
 
NOWA MATURA  

• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z 
przedmiotów wymienionych w tabeli. 

• Wynik egzaminu maturalnego, wyraŜony jako liczba uzyskanych procentów, pomnoŜony 
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. 
 

  Współczynnik dla 
poziomu 

podstawowego 

Współczynnik dla 
poziomu 

rozszerzonego 

Przedmiot 
(jeden do wyboru) 

Historia, matematyka  0,5  1 

Przedmiot  
(jeden do wyboru) 

Wiedza o 
społeczeństwie, język 

polski, geografia 

 0,25  0,5 

Język nowoŜytny 
(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 31.01.2010 roku na stronie internetowej Wydziału. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku moŜna znaleźć na stronie: www.prawo.uni.wroc.pl”  
 

§ 3 
 
W Załączniku Nr 1 zmienia się zasady rekrutacji na 3-letnie stacjonarne studia I stopnia na 
kierunku ekonomia, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, na zasady w poniŜszym 
brzmieniu: 
 
„Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia ( 3-letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA  

• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z 
przedmiotów wymienionych w tabeli. 

• Wynik egzaminu maturalnego, wyraŜony jako liczba uzyskanych procentów, pomnoŜony 
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. 
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  Współczynnik dla 
poziomu 

podstawowego 

Współczynnik dla 
poziomu 

rozszerzonego 

Przedmiot 
(jeden do wyboru) 

Matematyka, język polski   0,5  1 

Przedmiot  
(jeden do wyboru) 

Geografia, chemia, 
biologia, fizyka 

 0,25  0,5 

Język nowoŜytny 
(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 31.01.2010 roku na stronie internetowej Wydziału. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku moŜna znaleźć na stronie: www.prawo.uni.wroc.pl”  

 
§ 4 

 
W Załącznikach Nr 1 i 2 zmienia się zasady rekrutacji na 3-letnie stacjonarne i niestacjonarne 
(zaoczne) studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, na Wydziale 
Filologicznym, na zasady w poniŜszym brzmieniu: 
 
„Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnie (3-letnie licencjackie) 
 
NOWA MATURA 

• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z 
przedmiotów wymienionych w tabeli. 

• Wynik egzaminu maturalnego, wyraŜony jako liczba uzyskanych procentów, pomnoŜony 
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. 
 

  Współczynnik dla 
poziomu 

podstawowego 

Współczynnik dla 
poziomu 

rozszerzonego 

Język polski (pisemny) 0,5  1  

Język nowoŜytny 
(pisemny) 

 0,5  1 

Przedmiot  
(jeden do wyboru) 

Historia, historia sztuki, 
geografia, wiedza o 

społeczeństwie, 
matematyka, biologia, 

chemia, fizyka i 
astronomia 

 0,25  0,5 
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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 31.01.2010 roku na stronie internetowej Wydziału. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów moŜna znaleźć na stronie: 
www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl” 

 
§ 5 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

  Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

 prof. dr hab. Marek Bojarski 


