
 

UCHWAŁA Nr 39/2007 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 marca 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 wprowadza się poniŜsze 

zmiany:  

 
§ 3 oraz  § 7 – § 20 otrzymuj ą  brzmienie:  

 

§ 3 

 
1. Wydziałową Komisję Rekrutacyjną powołuje Dziekan.  

2. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej   naleŜy w szczególności: 

a) przyjmowanie i  sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów, 

b) zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego, 

c) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, 

d) przygotowanie propozycji tematów i testów dla postępowania rekrutacyjnego , 

e) podawanie do wiadomości kandydatom wyników kaŜdego etapu postępowania 

rekrutacyjnego, 

f) przyjmowanie kandydatów na studia w ramach limitów miejsc, 

g) powiadomienie kandydatów w formie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia, 

h) opiniowanie odwołań do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, 

i) sporządzanie dokumentacji z rekrutacji ( listy przyjętych, protokoły zbiorcze i indywidualne, 

listy rankingowe, EN-1, sprawozdania opisowe, zlecenia wynagrodzeń członkom komisji  

wydziałowych ), 

j) odsyłanie dokumentów kandydatom nieprzyjętym na studia (za potwierdzeniem odbioru). 

 

§ 7 

 

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie w określonym terminie 

rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) dostępnym na stronie 

internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego – www.uni.wroc.pl. 
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§ 8 

 

W celu dokonania rejestracji w IRK, kandydat, 

1. zakłada osobiste konto rejestracyjne, którego identyfikatorem jest numer PESEL, a w 

przypadku jego braku jedenastocyfrowy numer wygenerowany przez system IRK, 

2. wypełnia i zatwierdza formularz danych osobowych, 

3. legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. starej matury, 

świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie nowej matury w roku 2002 oraz 2005, a takŜe 

dyplomem matury międzynarodowej (IB) uzyskanym w roku 2006 i wcześniej, wprowadza 

wyniki egzaminu maturalnego (i inne oceny brane pod uwagę w procesie rekrutacji na dany 

kierunek/kierunki studiów), 

4. legitymujący się świadectwem dojrzałości wydanym w latach 2006 i 2007, którego wyniki 

egzaminów maturalnych nie mogą być pobrane z Krajowego Rejestru Matur ze względu na 

złoŜone wcześniej zastrzeŜenie, wprowadza wyniki egzaminu maturalnego istotne dla  

rekrutacji na wybrane kierunki studiów, 

5. będący laureatem lub finalistą olimpiady centralnej lub konkursu uprawniającego do 

zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego wprowadza dane osobowe oraz wybiera kierunek 

studiów, a następnie zgłasza się do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z oryginałem 

dokumentu, który jest podstawą do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego, 

6. rejestrujący się jednocze śnie  na studia II stopnia oraz studia I stopnia (lub jednolite 

magisterskie) jako dokument uprawniający do podjęcia studiów wybiera dyplom licencjata lub 

magistra, 

7. dokonuje wyboru kierunków studiów, 

8. wnosi opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto, którego numer wygenerowany jest przez 

system IRK; wysokość opłaty określi Rektor specjalnym zarządzeniem. 

 

§ 9 

 

1. Rejestrację uznaje się za wiąŜącą jeśli: 

a) kandydat wprowadzi wszystkie niezbędne dane i dokona wyboru kierunku studiów, 

b) kandydat wniesienie opłatę rekrutacyjną za wybrane kierunki,  

c) Uniwersytet Wrocławski uzyska potwierdzenie bankowe o wpływie tej opłaty rekrutacyjnej na 

konto bankowe UWr. 

Zaleca się, aby przelewy opłaty rekrutacyjnej były dokonywane systemem gwarantującym 

najszybszy przepływ środków (na przykład przelewem bankowym lub internetowym).  

2. W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niŜ wynika to z wniesionej opłaty 

rekrutacyjnej, na koncie kandydata wyświetli się informacja o braku wpłaty opłaty rekrutacyjnej na 

dany kierunek studiów, wówczas kandydat powinien się wyrejestrować z nieopłaconego kierunku 

bądź wnieść brakującą opłatę. 

3. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich 

niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych. 
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4. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta 

rejestracji. Uniwersytet Wrocławski nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom 

trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem. 

5. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemoŜność rejestracji lub dokonania zmian, 

spowodowanej awariami sieci niezaleŜnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciąŜeniem 

serwerów UWr. 

                                                                 

§ 10 

 

1 Opłaty rekrutacyjnej nie wnoszą laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych zwolnieni z 

postępowania rekrutacyjnego. 

2. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi na Ŝadnym etapie postępowania rekrutacyjnego.   

 

§ 11 

 

1. Wykaz olimpiad centralnych uprawniających laureatów i finalistów do zwolnienia z postępowania 

rekrutacyjnego na poszczególnych kierunkach zawiera  Załącznik nr 4. 

2. Prawo do skorzystania z uprawnień laureata, finalisty lub uczestnika przysługuje kandydatowi 

tylko jeden raz, w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezaleŜnie od tego, kiedy  uzyskał tytuł 

laureata, finalisty lub uczestnika.  

3. Podstawą zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego jest opatrzony numerem porządkowym 

oryginał dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu.  

   

§ 12 

 

1. Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania 

rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”.  

2. Dla potrzeb rankingu kandydaci, o których mowa w ust. 1, otrzymują punkty rekrutacyjne w 

liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów 

(N) pomnoŜonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB.  

Punkty rekrutacyjne = ( ) 45IB dyplomie na punktów liczbaN × . 

 

§ 13 

 

1. Osoby legitymujące się świadectwem maturalnym lub dyplomem studiów wyŜszych uzyskanym 

poza granicami Polski mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim 

według kryteriów postępowania rekrutacyjnego zawartych w odrębnej Uchwale Senatu UWr.  

2. Cudzoziemcy legitymujący się świadectwem maturalnym lub dyplomem studiów wyŜszych 

uzyskanym w Polsce mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim 

według kryteriów postępowania rekrutacyjnego zawartych w załącznikach 1-3 do niniejszej 

uchwały. 
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§ 14 

 

1. Maturzysta, który zdaje maturę dwujęzyczną z języka obcego nie przystępuje do egzaminu na 

poziomie podstawowym, uznaje się zatem, Ŝe jest on zwolniony z tego poziomu egzaminu i 

przyznana mu zostaje maksymalna liczba punktów – 100%. 

2. Wynik egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na 

poziomie rozszerzonym przez pomnoŜenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta. 

  

§ 15 

 

Kandydatowi kwestionującemu ocenę pracy pisemnej umoŜliwia się wgląd do pracy w terminie do 

7 dni po ogłoszeniu wyników. 

 

§ 16 

 

1. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, w terminie do 10 dni od daty zakończenia internetowej 

rejestracji kandydatów na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie, sporządza na podstawie 

rankingu listę osób zakwalifikowanych do ostatniego etapu postępowania rekrutacyjnego. Osoby 

zdające maturę międzynarodową w roku 2007 wpisywane są na tę listę z urzędu. 

2. Osoby zakwalifikowane do ostatniego etapu postępowania rekrutacyjnego zobowiązane są w 

terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy zakwalifikowanych do ostatniego etapu postępowania 

rekrutacyjnego złoŜyć osobiście lub skutecznie doręczyć do odpowiedniej Komisji Rekrutacyjnej 

następujące dokumenty: 

a) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,  

b) kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata, 

c) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego toŜsamość kandydata na 

studia, 

d) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do studiowania na 

danym kierunku, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

e) oryginały zaświadczeń o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania 

rekrutacyjnego, 

f) 4 fotografie (3 na studia niestacjonarne) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy 

wydawaniu dowodów osobistych, 

g) zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (kandydaci z 

maturą międzynarodową 2007, oraz tegoroczni absolwenci szkół średnich zagranicznych). 

3. Niedopełnienie obowiązku złoŜenia w/w dokumentów w określonym terminie spowoduje 

skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych do ostatniego etapu postępowania rekrutacyjnego. 

4. Ogłoszenie list przyjętych na studia nastąpi w terminie do 11 dni od daty ogłoszenia listy 

kandydatów zakwalifikowanych do ostatniego etapu postępowania rekrutacyjnego. 
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§ 17 

 

1. Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są do złoŜenia odpisu lub poświadczonej przez 

uczelnię kopii dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, 

studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz dokumentów wymienionych w § 16 

ust. 2 b-f, w terminie 3 dni od zakończenia internetowej rejestracji kandydatów na studia. 

Niedopełnienie tego obowiązku wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 

2. Ogłoszenie list przyjętych na studia II stopnia nastąpi w terminie 7 dni od daty zakończenia 

internetowej rejestracji kandydatów. 

 
§ 18 

 

Osoba zakwalifikowana na studia otrzymuje pisemną decyzję o przyjęciu na studia po ogłoszeniu 

ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego. 

 

§ 19 

 

Osoba przyjęta na studia, która nie została immatrykulowana i nie złoŜyła ślubowania w 

wyznaczonym terminie zostaje skreślona z listy przyjętych na studia. O skreśleniu z tej listy 

zawiadamia Dziekan.  

  
§ 20 

 

JeŜeli orzeczona niepełnosprawność kandydata uniemoŜliwi mu udział w postępowaniu 

rekrutacyjnym przewidzianym w szczegółowej uchwale rekrutacyjnej, Przewodniczący Wydziałowej 

Komisji Rekrutacyjnej na wniosek osoby niepełnosprawnej stosuje zmieniony tryb postępowania. 

 

Dodaje si ę § 21 w brzmieniu: 

§ 21 

 

1. Studia niestacjonarne są odpłatne. 

2. Zasady odpłatności zostaną określone odrębnym Zarządzeniem Rektora do 31.05.2007 r. 

PowyŜsze zarządzenie zostanie podane do wiadomości kandydatom na studia na stronie 

internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego. 

3. Szczegółowe warunki odpłatności za studia będą uregulowane w umowie podpisywanej 

pomiędzy studentem i Uniwersytetem Wrocławskim. 

 
 
 

Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 prof. dr hab. Leszek Pacholski 


