
  

 

UCHWAŁA Nr 51/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 marca 2013 r. 
 

w sprawie zasad rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego 
stopnia na kierunku dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, 

gospodarowanie rozpoczynające się w roku akademickim 2013/2014 
 
 
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala zasady rekrutacji na studia na kierunku 
dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie rozpoczynające się  
w roku akademickim 2013/2014: 

 
a) stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) w brzmieniu: 
 

„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 egzaminu maturalnego któregoś z wymienionych niżej 
egzaminów, otrzymuje za ten egzamin zero punktów, ale może przystąpić do 
postępowania rekrutacyjnego. 

 

Przedmiot Współczynnik 
dla poziomu 

podstawowego 

Współczynnik 
dla poziomu 

rozszerzonego 

 historia 0,5 1 

Przedmiot 
(jeden do 
wyboru) 

język polski (pisemny), geografia, 
język łaciński i kultura antyczna, 

historia sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, matematyka 

0,25 0,5 

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 na stronie internetowej Wydziału do dnia 
15 kwietnia 2013 r.; 

 
b) niestacjonarne (zaoczne) studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) w brzmieniu: 

 
„NOWA MATURA I STARA MATURA 
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.”. 
 



  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


