
 

UCHWAŁA Nr 21/2007 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 lutego 2007 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian  

do Uchwały Nr 74/2006 Senatu UWr. z dnia 31 maja 20 06 r.  

w sprawie przyj ęcia ogólnych i szczegółowych zasad rekrutacji 

na I rok studiów w roku akademickim 2007/2008  

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym, Senat 

wprowadza zmiany do Uchwały Nr 74/2006 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 

2006 r. w sprawie przyjęcia ogólnych i szczegółowych zasad rekrutacji na I rok studiów w roku 

akademickim 2007/2008 polegające na tym, Ŝe w cytowanej Uchwale zastępuje się dotychczasowe 

brzmienie zasad rekrutacji na 3-letnie niestacjonarne (zaoczne) studia I stopnia na kierunku 

politologia, na Wydziale Nauk Społecznych, na zasady w poniŜszym brzmieniu: 

 

„Nowa” matura - zsumowane będą punkty z następujących przedmiotów uzyskanych na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym: 

 
� język polski, 

� historia, 

� WOS, 

� język nowoŜytny (ustny i pisemny). 

 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów na wymaganym poziomie skutkuje przyznaniem 0 pkt. 

ale nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 

 

„Stara” matura - zsumowane będą oceny (jako punkty) uzyskane z następujących przedmiotów 

łącznie na świadectwie maturalnym: 

 
� język polski ( ustny i pisemny), 

� historia, 

� WOS, 

� język nowoŜytny (ustny i pisemny). 

 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów na wymaganym poziomie skutkuje przyznaniem 0 pkt. 

ale nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 

 

Liczba miejsc zostanie rozdzielona proporcjonalnie do liczby kandydatów z „nową’ i „starą” maturą. 

 

 

 



  

Postępowanie kwalifikacyjne na studia prowadzone w Miliczu (limit minimalny - 40 miejsc): 

 

„Nowa” matura - zsumowane będą punkty z następujących przedmiotów uzyskanych na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym:  

 
� język polski, 

� historia, 

� WOS, 

� język nowoŜytny (ustny i pisemny). 

 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów na wymaganym poziomie skutkuje przyznaniem 0 pkt. 

ale nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 

 

„Stara” matura - zsumowane będą oceny (jako punkty) uzyskane z następujących przedmiotów 

łącznie uzyskanych na świadectwie maturalnym: 

 
� historia, 

� WOS, 

� język nowoŜytny (ustny i pisemny). 

 
Brak któregoś z wymienionych przedmiotów na wymaganym poziomie skutkuje przyznaniem 0 pkt. 

ale nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 

 

Liczba miejsc zostanie rozdzielona proporcjonalnie do liczby kandydatów z „nową’ i „starą” maturą. 
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