Załącznik nr 7 do uchwały nr 310 Senatu UZ z dnia 19 grudnia 2018 r.
Załącznik nr 7 do uchwały nr 260 Senatu UZ z dnia 30 maja 2018 r.

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kierunek studiów:

PIELĘGNIARSTWO
Forma studiów:

3-letnie studia stacjonarne o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa.
Kierunek studiów:

RATOWNICTWO MEDYCZNE
Forma studiów:

3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata.
Kierunek studiów:

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Forma studiów:

3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata.
Rekrutacja na powyższe kierunki, odbywa się zgodnie z zasadami przeprowadzania rekrutacji na studia pierwszego
stopnia zamieszczonymi w przepisach ogólnych.
Liczba punktów rekrutacyjnych (LP), wyliczana będzie według wzoru:
LP = 0,15 o1 + 0,35 o2 + 0,15 d1 + 0,35 d2
gdzie, zgodnie z § 4 ust.2 uchwały:
o1, o2 - punkty za przedmiot język obcy nowożytny
d1, d2 - punkty za jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka
Zakwalifikowany do przyjęcia na studia na powyższe kierunki w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat
z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 1 punkt.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kierunek studiów:

PIELĘGNIARSTWO*
Forma studiów:

2-letnie studia stacjonarne o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa.
* uruchomienie kierunku po uzyskaniu zgodny MNiSW

Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów, i mają tytuł zawodowy
licencjata pielęgniarstwa tego samego kierunku studiów.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia
na studiach drugiego stopnia na kierunku studiów Pielęgniarstwo, w szczególności:
 posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych, potrafi określić i wdrażać
do praktyki zawodowej standardy profesjonalnej opieki pielęgniarskiej pacjenta w każdym wieku i stanie
zdrowia,
 ma szczegółową wiedzę i umiejętności dotyczące prowadzania badań naukowych w zakresie swojej
specjalności oraz upowszechniania ich wyników,
 organizuje i nadzoruje opiekę pielęgniarską, organizuje pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji, stosuje techniki zarządzania
oraz rozwiązywania problemów organizacyjnych,
 opracowuje programy edukacyjne i zdrowotne oraz potrafi realizować je w odniesieniu do wybranego
środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.
Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami przyjmowania na studia drugiego stopnia zamieszczonymi w
przepisach ogólnych uchwały.

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za:
1) przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, zgodnie z § 5 ust. 7 uchwały,
2) przeliczoną jedną publikację w czasopiśmie naukowym lub zawodowym, zgodnie z regułą: jako autor
publikacji – 2 punkty, jako współautor publikacji – 1 punkt.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kierunek studiów:

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Forma studiów:

2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego magistra.
Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów i tytuł zawodowy licencjata
tego samego kierunku studiów.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia
na studiach drugiego stopnia na kierunku studiów Wychowanie fizyczne, w szczególności:
 poszerzoną wiedzę biomedyczną niezbędną do pracy w zakresie promowania zdrowia i prozdrowotnej
aktywności fizycznej,
 szczegółową wiedzę i umiejętności dydaktyczne właściwe do pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego na
różnych etapach edukacji, w sporcie niepełnosprawnych i powszechnym, rekreacji ruchowej i doradztwie
żywieniowym,
 specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej, potrafi formułować
działania odpowiadające potrzebom edukacyjnym, zdrowotnym i sprawnościowym osób w różnym wieku,
 pogłębioną wiedzę o metodach pomiaru i monitorowania efektów treningu zdrowotnego i sportowego.
Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami przyjmowania na studia drugiego stopnia zamieszczonymi w
przepisach ogólnych uchwały.
Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za:
przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, zgodnie z § 5 ust. 7 uchwały.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kierunek studiów:

LEKARSKI
Forma studiów:

6 - letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego
lekarza.
Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami przeprowadzania rekrutacji na studia jednolite magisterskie
zamieszczonymi w przepisach ogólnych.
Rekrutacja odbywa się wyłącznie na studia prowadzone w języku polskim, i nie przewiduje się miejsc dla
cudzoziemców.
Liczba punktów rekrutacyjnych (LP), wyliczana będzie według wzoru:
LP = b + d
gdzie:
b – punkty za przedmiot biologia
d – punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka,
przy czym:
 dla „nowej matury” przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie
rozszerzonym, wyliczoną zgodnie z § 4 ust.3 uchwały,
 dla „starej matury” przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 2, gdy ich
brak – liczbę punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 4, wyliczoną zgodnie z § 4 ust.4
uchwały,
 dla „starej matury” z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów z OKE,
o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (kandydaci przystępują do egzaminów
z wybranych przedmiotów w ramach nowej matury) przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu
maturalnego na poziomie rozszerzonym, wyliczoną zgodnie z § 4 ust.5 uchwały.

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą
punktów, jednak nie mniejszą niż 60 punktów. Z obu przedmiotów kandydat zobowiązany jest uzyskać:
 minimum 30 pkt z przedmiotu b oraz
 minimum 30 pkt z przedmiot d.
W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów stosowane będą kryteria
dodatkowe:
1) dla „nowej matury” będzie to liczba punktów uzyskanych z wyników na świadectwie dojrzałości z przedmiotów,
wyliczona zgodnie z § 4 ust.3 uchwały, w kolejności:
 biologia za poziom rozszerzony,
 język obcy nowożytny za poziom rozszerzony,
 matematyka za poziom podstawowy,
2) dla „starej matury” będzie to liczba uzyskanych punktów z wyników na świadectwie dojrzałości z przedmiotów,
wyliczona zgodnie z § 7 ust.4 uchwały w kolejności:
 biologia, za część pisemną egzaminu dojrzałości dzielona przez 2, gdy ich brak, liczba punktów za część
ustną egzaminu dojrzałości dzielona przez 4,
 język obcy nowożytny, za część pisemną egzaminu dojrzałości dzielona przez 2, gdy ich brak, liczba
punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzielona przez 4,
 matematyka, za część pisemną lub ustną egzaminu dojrzałości dzielona przez 2,
3) dla „starej matury” z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów z
OKE, będzie to liczba uzyskanych punktów za wyniki określone w zaświadczeniu o wynikach egzaminu
maturalnego z poszczególnych przedmiotów z OKE, wyliczona zgodnie z § 4 ust.5 uchwały, w kolejności:
 biologia za poziom rozszerzony,
 język obcy nowożytny za poziom rozszerzony,
 matematyka za poziom podstawowy.
Kandydaci z maturą IB i EB podlegają postepowaniu rekrutacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów
legitymujących się „nową” maturą. Punkty dla matury IB oraz EB wyliczane są zgodnie z zasadami określonymi w
§ 4 ust. 6 przepisów ogólnych uchwały.
Kandydaci z „maturą zagraniczną” podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu według zasad obowiązujących
kandydatów legitymujących się „starą maturą”. Punkty dla „matury zagranicznej” wyliczane są zgodnie z zasadami
określonymi w § 4 ust. 8 przepisów ogólnych uchwały, z wyjątkiem kandydatów legitymujących się zaświadczeniem
o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów z OKE, o których mowa w ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla których punkty wyliczane będą zgodnie z zasadami dla „nowej matury”.
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, ratownictwo medyczne, 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.

