UCHWAŁA NR 683
SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 20 maja 2020 roku
zmieniająca uchwałę nr 511 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia
i zakończenia rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2020 /2021

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 oraz art. 69, 70 i 72 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z p.zm.) uchwala
się, co następuje:
§1
Senat wprowadza następujące zmiany w uchwale nr 511 Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminu
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2020 /2021:
1. § 2 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Szczegółowe unormowania dotyczące postępowania rekrutacyjnego, wykaz
wymaganych dokumentów, terminy ich dostarczenia, limity przyjęć oraz szczegółowy
kalendarz rekrutacji, zostaną określone zarządzeniem rektora i ogłoszone w terminie do
30 czerwca 2020 r.”;
2. § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Rekrutacja na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 rozpocznie się
1 czerwca 2020 roku, a nieprzekraczalnym terminem jej zakończenia będzie 31
października 2020 roku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 6 oraz
z zastrzeżeniem uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 3
i postępowania rekrutacyjnego w II (III) naborze, o którym mowa w ust. 5.
2. Postępowanie rekrutacyjne - I nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia lub
jednolite studia magisterskie, prowadzone będzie na podstawie list rankingowych osób
zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. W przypadku niewypełnienia limitów
przyjęć, postępowanie rekrutacyjne na podstawie list rezerwowych, prowadzone będzie
zgodnie z terminem określonym w szczegółowym kalendarzu rekrutacji na studia,
o którym mowa w § 2 ust. 9. Jeśli po zakończeniu I naboru liczba przyjętych na studia
będzie nadal mniejsza od liczby limitu przyjęć, postępowanie rekrutacyjne może być
prowadzone w kolejnym – II (III) naborze, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Postępowanie rekrutacyjne na kierunek lekarski prowadzone będzie wyłącznie
w I naborze, odrębnie na studia stacjonarne i niestacjonarne. Postępowanie rekrutacyjne
– na kierunek lekarski stacjonarne oraz niestacjonarne studia jednolite studia
magisterskie, prowadzone będzie na podstawie list rankingowych osób
zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć
ustalonych przez właściwego ministra, postępowanie rekrutacyjne może być
prowadzone do dnia 30 września 2020 r. na podstawie list rezerwowych. Jeżeli po
upływie ww. terminu liczba kandydatów przyjętych na studia będzie mniejsza od liczby
ustalonej przez właściwego ministra, może być prowadzone uzupełniające postępowanie
rekrutacyjne. Decyzję o przeprowadzeniu uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego
podejmuje rektor, określając odrębnym zarządzeniem szczegółowy termin jego
przeprowadzenia. Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie
wyłącznie dla osób znajdujących się na liście rezerwowej - na podstawie wyników

uzyskanych przez te osoby w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Postępowanie rekrutacyjne – I nabór na studia niestacjonarne pierwszego stopnia,
studia niestacjonarne jednolite magisterskie oraz studia stacjonarne i niestacjonarne
drugiego stopnia, prowadzone będzie na podstawie list rankingowych osób
zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Jeśli po zakończeniu I naboru liczba
przyjętych na studia będzie nadal mniejsza od liczby limitu przyjęć, postępowanie
rekrutacyjne może być prowadzone w kolejnym – II (III) naborze, z zastrzeżeniem ust.
3.
5. Postępowanie rekrutacyjne w II (III) naborze, prowadzone będzie na podstawie list
rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Decyzję
o przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w II (III) naborze podejmuje rektor,
określając odrębnym zarządzeniem szczegółowy kalendarz rekrutacji.
6. Rekrutacja na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 rozpocznie się 1 lutego
2021 roku, a nieprzekraczalnym terminem jej zakończenia będzie 15 marca 2021 roku.
Rekrutacja ta prowadzona będzie wyłącznie na studia w ramach limitów przyjęć na
semestr letni, i prowadzone będzie wyłącznie w I naborze na podstawie list
rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
7. Przewiduje się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla
absolwentów, którzy ubiegali się w Uniwersytecie Zielonogórskim 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 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty. W przypadku organizacji rekrutacji uzupełniającej, o której mowa powyżej,
kandydat składa 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. Wnioski te rozpatrywane są na bieżąco i uaktualniane na listach
rankingowych przy kolejnych kwalifikacjach na studia. Rekrutacja uzupełniająca
zakończy się nie później niż w terminie do 31 października 2020 r.”;
3. § 4 ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów
międzynarodowych i ogólnopolskich, uzyskują 100 % punktów rekrutacyjnych
z każdego przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym opartym
wyłącznie na konkursie świadectw, z tym że 100 % punktów rekrutacyjnych z każdego
przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym opartym wyłącznie na
konkursie świadectw uzyskują także finaliści olimpiad stopnia centralnego, którzy
w roku szkolnym 2019/2020 zakwalifikowali się do III etapu olimpiady oraz finaliści
konkursów ogólnopolskich, którzy w roku szkolnym 2019/2020 zakwalifikowali się do
finałowego etapu konkursu. Jeżeli postępowanie rekrutacyjne na dany kierunek studiów
przewiduje egzaminy wstępne, każdy kandydat musi do nich przystąpić bez względu na
uzyskany tytuł laureata albo finalisty.”
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu
prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

