UCHWAŁA Nr 78/2016
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 19 maja 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 53/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie
warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2016/2017
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn.zm) oraz § 27 ust. 2 pkt 2 lit. d oraz § 123 ust.1 Statutu
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uchwala się, co następuje:
§1
W uchwale Nr 53/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki
2016/17 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. UKR może upoważnić przewodniczącego do podpisywania w imieniu komisji
korespondencji i dokumentów, w tym orzeczeń odwoławczych.”;
2) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W uzasadnionych przypadkach na wniosek kandydata w formie pisemnej, właściwy
prorektor nadzorujący rekrutację na studia, działający na podstawie pełnomocnictwa Rektora,
może zwolnić kandydata z obowiązku uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.”;

3) w Załączniku Nr 1:
a) w § 1 po ust. 4 dodaje się ust. 4a oraz ust. 4b w brzmieniu:
„4a. Dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku
egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”) przyjmuje się, że jeśli kandydat, który zdał
według formuły tzw. „nowej matury” przedmiot brany pod uwagę w postępowaniu
kwalifikacyjnym, wówczas punktacja z tego przedmiotu przy obliczeniu wyniku
rekrutacyjnego może na wniosek kandydata składany poprzez zaznaczenie odpowiedniej
opcji w systemie IRK, zastąpić punktację z tego przedmiotu uzyskaną w wyniku zdania
„starej matury” bądź ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go
na egzaminie dojrzałości, zgodnie z następującym schematem:
- punktacja z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym wyrażona w skali 0-100%
przed przemnożeniem przez przelicznik ujęty w tabelach zawartych w § 3 pkt 1 lit. b, pkt 2
lit. b, pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. b, pkt 5 lit. b, pkt 6 lit. b, pkt 7 lit. b, pkt 8 lit. b, pkt 9 lit. b, pkt
10 lit. b, zostaje przemnożona przez 0,75, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2,
- punktacja z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym wyrażona w skali 0-100%
przed przemnożeniem przez przelicznik ujęty w tabelach zawartych w § 3 pkt. 1 lit. b, 2 lit.
b, 3 lit. b, 4 lit. b, 5 lit. b , 6 lit. b, 7 lit. b, 8 lit. b ,9 lit. b, 10 lit. b zostaje przemnożona
przez 1, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2.

4b. W przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku
egzaminu dojrzałości (tzw. starej matury) dla których przedmiot brany pod uwagę w
postępowaniu kwalifikacyjnym na określony kierunek studiów będzie przedmiotem,
którego kandydat nie zdawał na egzaminie dojrzałości oraz nie ma z tego przedmiotu
oceny na świadectwie ukończenia szkoły, dopuszczalne jest, aby przy obliczeniu wyniku
postępowania kwalifikacyjnego na wniosek kandydata składany poprzez zaznaczenie
odpowiedniej opcji w systemie IRK została wzięta pod uwagę punktacja z tego przedmiotu
zdawanego na egzaminie maturalnym, o ile kandydat przystąpił do takiego egzaminu.”,
b) w § 5 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Szczegółowe warunki osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów
kształcenia przez kandydata, o którym mowa w ust. 4 określa rada wydziału.”,
c) w § 6 pkt 3 po wyrazach „bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia” dodaje się
wyrazy „studia II stopnia”.
4) w Załączniku Nr 2 w § 3 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Cudzoziemcy, którzy nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie
co najmniej C1, po przyjęciu na studia zobowiązani są do zaliczenia lektoratu języka
polskiego.”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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