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UCHWAŁA NR  46/2008 
 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
WE WROCŁAWIU 

z dnia 29 maja 2008 r. 
 
 
 

w sprawie   
 

zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok 2009/2010 
 

 
 

§ 1 
 

1. Przyjęcia kandydatów na I rok studiów: 
stacjonarnych : 

- pierwszego stopnia, 
- drugiego stopnia 

niestacjonarnych : 
- pierwszego stopnia 
- drugiego stopnia, 

menedżerskich MBA, 
odbywają się w ramach limitów ustalonych dla kierunków w ramach wydziałów, lub limitów dla studiów 
międzyuczelnianych. 
2. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. 
3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę rekrutacyjną ustaloną przez rektora. 
 

§ 2 
 

Zasady rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia. 
 
1. Zasadniczym elementem postępowania jest konkurs świadectw dojrzałości (z zastrzeżeniem pkt. c).  

Przyjęcia odbywają się na podstawie sumy punktów kwalifikacyjnych uzyskanych z przedmiotów 
wymienionych w punkcie 2 niniejszego paragrafu.  
Dla kandydatów, którzy: 

a) zdawali przedmioty kwalifikacyjne w części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego 
(nowa matura), podstawą kwalifikacji są wyniki matury (punkty procentowe) przeliczone na 
punkty kwalifikacyjne w ten sposób, że: 
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- dla kandydatów na studia w języku polskim, którzy maturę zdali w 2008 i 2009 roku, każdy 
punkt procentowy na poziomie podstawowym równy jest 0,4 punktu kwalifikacyjnego, a każdy 
punkt procentowy na poziomie rozszerzonym równy jest 1 punktowi kwalifikacyjnemu; 

- dla kandydatów na studia w języku polskim, którzy nową maturę zdawali w latach 
wcześniejszych, wobec podwójnych ocen na świadectwie każdy punkt procentowy na 
poziomie podstawowym równy jest 0,4 punktu kwalifikacyjnego, a każdy punkt procentowy na 
poziomie rozszerzonym równy jest 0,6 punktu kwalifikacyjnego; 

- dla kandydatów na studia prowadzone w języku obcym zasadę identyczną jak dla kandydatów 
na studia w języku polskim stosuje się do przedmiotów kwalifikacyjnych innych niż języki 
obce, a punkty za język obcy nalicza się tylko, jeśli na egzaminie maturalnym zdawali język, w 
jakim mają być prowadzone studia i tylko za poziom rozszerzony według zasady 1 punkt 
kwalifikacyjny za jeden punkt procentowy; tych kandydatów nie dotyczy możliwość 
przedstawiona w punkcie c)  (w odniesieniu do żadnego przedmiotu). 

b) zdawali przedmioty kwalifikacyjne na egzaminie maturalnym (stara matura) podstawą 
kwalifikacji są oceny z matury przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zamieszczoną 
poniżej tabelą; 

 
Ocena Punkty kwalifikacyjne 

 
celująca 

bardzo dobra 
dobra 

dostateczna 
dopuszczająca 

 

 
100 
80 
55 
30 
12 

lecz jeśli kandydują na studia prowadzone w języku obcym dodatkowo obowiązuje ich rozmowa 
kwalifikacyjna w języku, w którym prowadzone są studia. 

c) nie zdawali przedmiotów kwalifikacyjnych na egzaminie maturalnym, podstawą kwalifikacji 
są oceny ze świadectwa  ukończenia  szkoły  średniej  (nowa  matura) lub świadectwa dojrzałości 
( stara matura ), przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą zamieszczoną w punkcie 
b) i pomnożone przez 0,4 

d) zdawali „maturę międzynarodową”, podstawą kwalifikacji są oceny ze świadectwa dojrzałości 
przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą; (dotyczy jednakowo 
studiów polskojęzycznych i obcojęzycznych , lecz tych ostatnich pod warunkiem zgodności 
języka studiów ze zdawanym na „maturze międzynarodowej”). 
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Poziom  Punkty kwalifikacyjne 
SL 

Punkty kwalifikacyjne 
HL 

7 - Excelent  
6 - Very good 
5 - Good 
4 - Satisfactory 
3 - Medicore 
2 – Poor 
      (minimum) 

40 
35 
30 
24 
18 
12 

100 
85 
70 
55 
40 
30 

 
2. Przedmioty kwalifikacyjne brane pod uwagę w procesie rekrutacji: 

a) na Wydziale GRiT 1  
- język obcy nowożytny, język polski i matematyka lub geografia lub historia lub wiedza o 

społeczeństwie 
b) na Wydziale ZIF 1 na kierunek zarządzanie  

- j. obcy nowożytny i matematyka lub geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie 
-  - na pozostałe kierunki - język obcy nowożytny i matematyka. 

c) na Wydziale NE1  

- j. obcy nowożytny i matematyka lub geografia lub historii 
d) na Wydziale IE 1 

- język obcy nowożytny, język polski i matematyka lub chemia lub fizyka lub biologia. 
e) na programy obcojęzyczne każdego wydziału  

- język obcy, w którym będą prowadzone zajęcia, 
- matematyka  

 
Na Wydziale IE liczbę punktów kwalifikacyjnych uzyskanych za język polski i język obcy obliczoną 
według zasad podanych w §2 w punkcie 1 mnoży się przez 0,5. 

 
3. Wyniki uzyskane przez absolwentów klas dwujęzycznych w części pisemnej z języka obcego mnoży 

się przez 1.5. 
4. Sieroty i osoby o wysokim stopniu niepełnosprawności decyzją Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 

(UKR) mogą, na swój pisemny wniosek złożony w trybie odwołania otrzymać dodatkowe punkty – 
nie więcej niż 40 p. 

5. Podstawą przyjęcia kandydatów na I rok studiów jest ranking według punktów uzyskanych w 
procesie rekrutacji. W razie braku możliwości ustalenia według tego rankingu listy przyjętych 
odpowiadającej limitowi przyjęć, jako kryterium dodatkowe – wyłącznie w stosunku do kandydatów 
o identycznej liczbie punktów, na granicy zaliczenia do przyjętych – komisja rekrutacyjna może 
zastosować średnią ocen ze świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły średniej z 
przedmiotów, których listę ustali dziekan. Lista ta powinna obejmować przedmioty powtarzające się 
na wszystkich świadectwach (z różnych szkół). 
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§ 3 

 Zasady rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia (z wyjątkiem studiów menedżerskich MBA 
Wydziału  ZIF). 
1. O przyjęcie mogą się ubiegać kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia 

lub dyplom magistra, otrzymany w uczelni publicznej lub niepublicznej. Dziekan może, w terminie do 
01 października 2008 roku ogłosić listę kierunków, których absolwenci mogą się ubiegać o przyjęcie 
na pierwszy rok studiów drugiego stopnia. 

2. Na studia w języku polskim na każdy kierunek i wydział są przyjmowani  wszyscy absolwenci 
studiów pierwszego stopnia (tego samego kierunku i wydziału) z dyplomami z oceną bardzo dobrą, 
plus dobrą lub dobrą. Inni są kwalifikowani: 

- bez warunków wstępnych,  jeśli łączna liczba kandydatów jest mniejsza od limitu, 
- na podstawie egzaminu testowego lub rozmowy kwalifikacyjnej w razie większej liczby 

kandydatów. 
3. Test lub rozmowa kwalifikacyjna obejmuje pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych 

prowadzonych na I stopniu studiów na tym samym kierunku. 
4. O przeprowadzeniu egzaminu testowego lub (zwłaszcza przy liczbie kandydatów mniejszej niż 150) 

rozmowy kwalifikacyjnej  postanawia UKR. Decyzja o  przeprowadzeniu egzaminu lub rozmowy 
kwalifikacyjnej musi być podjęta najpóźniej do 31 maja 2009 roku. 

5. Kandydatów na studia obcojęzyczne obowiązuje dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna w języku, w 
którym prowadzone są studia, a ponadto obowiązują ich zasady podane w ust. 1 – 4. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, dla kandydatów z zagranicy możliwe jest ustalenie innego terminu 
rozmowy kwalifikacyjnej niż wynikający z pkt. 6 §5. 

 
§ 4 

 
Zasady rekrutacji na studia magisterskie MBA Wydziału ZIF 

 
1. O przyjęcie na I rok studiów menedżerskich MBA  mogą  się ubiegać osoby: legitymujące się 

dyplomem magisterskim ukończenia dowolnych studiów wyższych lub dyplomem ukończenia 
studiów pierwszego stopnia (licencjata lub inżyniera) nadanym  na kierunku studiów ekonomicznych i 
mające minimum dwuletni staż zawodowy. Zasadniczym elementem postępowania jest wywiad 
kwalifikacyjny. 

2. Kandydaci zakwalifikowani na I rok studiów mogą być przez komisję rekrutacyjną zobowiązani do 
zdania  (w ciągu 2 miesięcy od dnia rekrutacji) egzaminów uzupełniających. 

 
§ 5 

 
1. 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez 

Rady Wydziałów. 
2. Przewodniczącym komisji wydziałowej jest pracownik naukowo-dydaktyczny albo dydaktyczny, co 

najmniej ze stopniem doktora. 
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3. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 
- kompletowanie dokumentów kandydatów, 
- stawianie wniosków, na podstawie dokumentów, o dopuszczeniu kandydatów do postępowania 

kwalifikacyjnego, 
- przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, 
- zawiadamianie kandydatów o wynikach tego postępowania, 
- zawiadamianie kandydatów o terminach obowiązujących podczas rekrutacji. 

4. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy kandydatowi odwołanie do Uczelnianej 
Komisji Rekrutacyjnej.  

Podstawą odwołania od decyzji WKR może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu 
rekrutacji na studia oraz chęć ubiegania się o przyznanie dodatkowych punktów rekrutacyjnych 
przez osoby, o których mowa w pkt.4  § 2. 
Procedurę odwołań określi Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. 
5. Rektor powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w składzie określonym przez statut uczelni. 
6. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 

- ustalanie harmonogramu rekrutacji na studia, 
- koordynacja i nadzór nad pracą Komisji Wydziałowych, 
- rozpatrywanie  odwołań  od  decyzji  Komisji Wydziałowych. 

 
§ 6 

 
1. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok 

studiów, jeżeli posiadane przez nich świadectwo dojrzałości uprawnia do podjęcia studiów wyższych 
w Polsce. Niezbędne jest potwierdzenie ekwiwalencji zagranicznego świadectwa dojrzałości z 
polskim świadectwem. Powyższe nie dotyczy świadectwa dojrzałości „matury międzynarodowej”. 

2. Gdy świadectwo, o którym mowa w punkcie 1, nie może być dostarczone w wymaganym terminie ze 
względu na odmienną organizację roku szkolnego lub z podobnych przyczyn, Wydziałowa Komisja 
Rekrutacyjna może pozwolić na warunkowe przystąpienie do postępowania  kwalifikacyjnego. W 
takim wypadku złożenie świadectwa spełniającego warunki punktu 1 musi nastąpić do 15 września co 
stanowi warunek ważności postępowania kwalifikacyjnego, a przed terminem postępowania 
kwalifikacyjnego należy dostarczyć zaświadczenie szkoły o zdaniu egzaminu maturalnego. 

3. Kandydatów na studia, wymienionych w § 6 punkt 1, obowiązuje postępowanie kwalifikacyjne 
według zasad podanych w niniejszej uchwale. O zasadzie przeliczania wyników na punkty 
kwalifikacyjne, w tym o zastosowaniu którejś z wersji przeliczania podanych w § 2 ust. 1 decyduje 
dziekan. 

4. Kandydaci legitymujący się „maturą międzynarodową” mają obowiązek dostarczyć świadectwo 
dojrzałości do 15 września, a przed terminem postępowania kwalifikacyjnego zaświadczenie o zdaniu 
egzaminu dojrzałości. 
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§ 7 
 
Formy i warunki przyjmowania na studia kandydatów z krajów Unii Europejskiej oraz innych osób nie 
będących obywatelami polskimi określają odrębne przepisy. 
 

§ 8 
 
1. Rekrutacja kandydatów na studia pierwszego stopnia przebiega w dwóch etapach: 

- przed postępowaniem kwalifikacyjnym kandydat dokonuje rejestracji elektronicznej (wypełnia 
„Podanie o przyjęcie na studia”) i wnosi opłatę rekrutacyjną, co umożliwia wstępne przyjęcie, 

- po ogłoszeniu list przyjętych wstępnie osoby umieszczone na tych listach składają w terminie 
wyznaczonym przez WKR, komplet  dokumentów  wymienionych w następnych punktach 
uchwały; złożenie tych dokumentów  stanowi warunek ostatecznego przyjęcia na studia. 

2. Kandydaci na studia drugiego stopnia oraz MBA składają komplet dokumentów wymienionych w 
następnych punktach uchwały.  

3. Od kandydatów przyjętych na I rok studiów pierwszego stopnia są wymagane następujące 
dokumenty: 
1) podanie o przyjęcie na studia 
2) świadectwo dojrzałości w oryginale i jego kserokopia 
3) ankieta osobowa studenta 
4) orzeczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku*** 

5) cztery fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy 
6) kserokopia dowodu osobistego  

4. Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbywa się jednoetapowo. Od kandydatów przyjętych na I rok 
studiów drugiego stopnia wymagane są następujące dokumenty: 
1) podanie o przyjęcie na studia 
2) świadectwo dojrzałości w oryginale i jego kserokopia 
3) oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem, 
4) ankieta osobowa studenta 
5) orzeczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku*** 

6) cztery fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy 
7) kserokopia dowodu osobistego  

5. Od kandydatów na I rok studiów menedżerskich MBA wymagane są następujące dokumenty: 
1) podanie, 
2) formularz aplikacyjny kandydata 
3) świadectwo dojrzałości w oryginale, 
4) oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia z suplementem, 
5) orzeczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów na wybranym  kierunku,***) 
6) trzy fotografie (wymiar 35 x 45 mm) bez nakrycia głowy  
7) kserokopia dowodu osobistego, 
8) dokumenty potwierdzające staż zawodowy. 
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§ 9 
 
1. Kandydat, który został przyjęty na studia niestacjonarne, zostanie dopuszczony do ich podjęcia po 

uiszczeniu w wyznaczonym terminie wymaganej opłaty za zajęcia dydaktyczne. Nieuiszczenie opłaty 
w terminie będzie traktowane jako rezygnacja ze studiów. 

2. Kandydat może otrzymać zaświadczenie o sumie punktów uzyskanych w wyniku  postępowania  
kwalifikacyjnego. 

 
 
***) Orzeczenie lekarskie określone w Rozporządzeniu MZiOS z 15.09.1997 r. w sprawie. badań lekarskich 
kandydatów (wg wzoru z załącznika 3 do tego Rozporządzenia). Skierowania na badania będą dostępne 
w dziekanatach i wydawane osobom  warunkowo przyjętym.  

 
§ 10 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor 
 
 

Prof. dr hab. Bogusław Fiedor 
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