Uchwała nr 1745
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 1658 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja
2016r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia oraz terminu rozpoczęcia
i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych
kierunków studiów w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7, art. 43 ust 2, art. 169 ust. 2, art. 170f ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.), w związku z art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.), Senat Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu uchwala, co następuje:
§1
W załącznikach do uchwały Nr 1658 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja
2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku nr 1 w § 3 po ust. 7. dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Uwzględnia się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów, którzy
ubiegali się w naszej Uczelni o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia
magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana
rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został
podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty.
W przypadku organizacji rekrutacji uzupełniającej przez Uczelnię absolwent - kandydat na studia
zobowiązany jest złożyć wniosek o przystąpienie do rekrutacji uzupełniającej wraz z dokumentem
poświadczającym poprawiony wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości, otrzymanym z Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej, tj: poprawione świadectwo dojrzałości albo aneks do świadectwa dojrzałości,
albo zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego.
Rekrutacja uzupełniająca zakończy się nie później niż w terminie do 30 września 2017 r.”
2. W załączniku nr 2 w § 10 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Uwzględnia się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów, którzy
ubiegali się w naszej Uczelni o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia
magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana
rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został
podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty.
W przypadku organizacji rekrutacji uzupełniającej przez Uczelnię absolwent - kandydat na studia
zobowiązany jest złożyć wniosek o przystąpienie do rekrutacji uzupełniającej wraz z dokumentem
poświadczającym poprawiony wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości, otrzymanym z Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej, tj: poprawione świadectwo dojrzałości albo aneks do świadectwa dojrzałości,
albo zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego.
Rekrutacja uzupełniająca zakończy się nie później niż w terminie do 30 września 2017 r.”
3. W załączniku nr 5 w § 7, ust 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Limity miejsc dla kandydatów ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą, przyjmowanych na
warunkach obowiązujących obywateli polskich, na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego
i drugiego stopnia, prowadzone w języku polskim, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, w roku
akademickim 2017/2018 przedstawione są w tabelach nr 6 i 7:

1) na studia magisterskie:
kierunek
lekarski
lekarsko-dentystyczny
farmacja
analityka medyczna
fizjoterapia

tabela 6
studia
stacjonarne
12
3
8
3
4

2) na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:
tabela 7
kierunek
studia I stopnia
6
pielęgniarstwo
4
położnictwo
fizjoterapia
3
ratownictwo med.
2
zdrowie publiczne
4
dietetyka

studia
niestacjonarne
10
3
12
1
-

studia II stopnia
3
2
4
2
3

3) miejsca na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Wydziału Nauk o
Zdrowiu są nielimitowane (jeśli na danym kierunku są prowadzone).”
4. W załączniku nr 6 w § 3 po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:
„13a. Spełnienie warunków określonych w decyzji warunkowej zostanie potwierdzone przez
przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej w formie opatrzenia tej decyzji pieczęcią.
Kandydatowi może zostać wydane, na jego wniosek, stosowne zaświadczenie poświadczające spełnienie
warunków określonych w decyzji warunkowej.”
5. W załączniku nr 6 po § 6 dodaje się § 7 w brzmieniu:
„ Rekrutacja uzupełniająca
§7
Uwzględnia się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów, którzy
ubiegali się w naszej Uczelni o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia
magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana
rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został
podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty.
W przypadku organizacji rekrutacji uzupełniającej przez Uczelnię absolwent - kandydat na studia
zobowiązany jest złożyć wniosek o przystąpienie do rekrutacji uzupełniającej wraz z dokumentem
poświadczającym poprawiony wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości, otrzymanym z Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej, tj: poprawione świadectwo dojrzałości albo aneks do świadectwa dojrzałości,
albo zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego.
Rekrutacja uzupełniająca zakończy się nie później niż w terminie do 30 września 2017 r.”
§2
Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.
Za Senat

