Załącznik nr 7
do uchwały nr 95 Senatu UZ z dnia 31 maja 2017 r.
WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Kierunek studiów:

PIELĘGNIARSTWO
Forma studiów:

3-letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa
Kierunek studiów:

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Forma studiów:

3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata
Rekrutacja na dwa powyższe kierunki, odbywa się zgodnie z zasadami przeprowadzania rekrutacji na studia
pierwszego stopnia zamieszczonymi w przepisach ogólnych. Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane
będą według wzoru:
R = 0,15 o1 + 0,35 o2 + 0,15 d1 + 0,35 d2
gdzie:
o1, o2 - punkty za przedmiot język obcy nowożytny
d1, d2 - punkty za jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Kierunek studiów:

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Forma studiów:

2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego magistra
Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które mają tytuł zawodowy licencjata tego samego kierunku studiów.
Rekrutacja na wszystkie kierunki, odbywa się zgodnie z zasadami ustalania punktacji na studia drugiego stopnia
zamieszczonymi w przepisach ogólnych.

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Kierunek studiów:

LEKARSKI
Forma studiów:

6 - letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego lekarza
Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami przeprowadzania rekrutacji na studia jednolite magisterskie
zamieszczonymi w przepisach ogólnych. Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:
R = b+ d
gdzie:
b – punkty za przedmiot biologia
d – punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka
- dla „nowej” matury przyjmuje się punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym ,
- dla „starej” matury przeprowadza się egzaminy wstępne z biologii i przedmiotu wybranego.
W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów stosowane będą kryteria
dodatkowe:
- dla „nowej „matury” będzie to liczba uzyskanych punktów na świadectwie dojrzałości z przedmiotów, w kolejności:
1) biologia na poziomie rozszerzonym,
2) język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym,

3) matematyka na poziomie podstawowym.
- dla „starej” matury będzie to liczba uzyskanych punktów z przedmiotów, w kolejności:
1) biologia, liczba uzyskanych punktów z egzaminu wstępnego,
2) język obcy nowożytny, liczba punktów uzyskana za cześć pisemną egzaminu dojrzałości, obliczona zgodnie
z zasadami przeliczania ocen zamieszczonymi w przepisach ogólnych,
3) matematyka liczba punktów uzyskana za cześć pisemną lub ustną egzaminu dojrzałości, jeżeli kandydat
przystąpił do egzaminu wstępnego z matematyki, wówczas brana jest pod uwagę liczba punktów uzyskana
z egzaminu wstępnego.
W przypadku kandydatów z zagranicznym świadectwem dojrzałości – stosuje się takie same kryteria kwalifikacji jak
dla kandydatów ze „starą” maturą. Kandydaci z maturą IB i EB podlegają postepowaniu rekrutacyjnemu według
zasad obowiązujących kandydatów legitymujących się „nową” maturą.
Rekrutacja odbywa się wyłącznie na studia prowadzone w języku polskim i nie przewiduje się miejsc dla
cudzoziemców.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunku lekarskim ma prawo wskazać we wniosku
o przyjęcie na kierunek lekarski dodatkowo drugi kierunek, na który chciałby być zakwalifikowany w ramach
wolnych miejsc, może być kwalifikowany wg obowiązujących dla danego kierunku warunków i trybu oraz
harmonogramu rekrutacji, i są to kierunki:
- pielęgniarstwo lub wychowanie fizyczne prowadzone na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu,
- fizyka medyczna prowadzona na Wydziale Fizyki i Astronomii,
- inżynieria biomedyczna prowadzona na Wydziale Mechanicznym
- biologia lub biotechnologia prowadzone na Wydziale Nauk Biologicznych,
- wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.

