UCHWAŁA NR 402
SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 23 lutego 2022 roku
zmieniająca uchwałę nr 254 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30
czerwca 2021 r. w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia
i zakończenia rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2022/2023

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 2021 r., poz. 478 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§1
Senat wprowadza następujące zmiany w uchwale nr 254 Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminu
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2022/2023:
1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia lub
jednolite studia magisterskie ma prawo wskazać w jednym wniosku o przyjęciu na
studia (w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej) - poza kierunkiem, na który chce być
przyjęty w pierwszej kolejności - dodatkowo drugi kierunek, na który chciałby być
zakwalifikowany (w ramach wolnych miejsc) i może być kwalifikowany wg
obowiązujących dla danego kierunku warunków i trybu oraz harmonogramu rekrutacji.
Kandydat może zostać zakwalifikowany do przyjęcia na studia i udziału w postępowaniu
rekrutacyjnym na dodatkowym drugim kierunku wyłącznie gdy:
1) spełni wszystkie wymogi formalne określone w ust. 5 i 6;
2) nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy wskazany we wniosku
kierunek,
3) na drugim wybranym we wniosku kierunku – będą wolne miejsca (czyli
niewypełnione przez kandydatów, którzy wybrali ten kierunek jako pierwszy
we wniosku).”;
2. § 2 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
rektora. Czynności związane z rekrutację na poszczególne kierunki studiów na
wydziałach podejmowane są przez podkomisje ds. rekrutacji. Przewodniczący
podkomisji ds. rekrutacji są zastępcami przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.”;
3. § 2 ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Do przeprowadzenia egzaminów wstępnych, w tym rozmów kwalifikacyjnych,
rozmów kwalifikacyjnych z zakresu znajomości języka polskiego lub języka
angielskiego albo dokonania przeglądu prac rektor powołuje komisje egzaminacyjne. W
egzaminie wstępnym: pisemnym, ustnym, praktycznym, przeglądzie prac lub rozmowie
kwalifikacyjnej, rozmowie kwalifikacyjnej z zakresu znajomości języka polskiego lub
języka angielskiego musi uczestniczyć przynajmniej dwóch egzaminatorów.”;
4. § 2 ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Protokoły zbiorcze sporządzane dla każdego kierunku, formy studiów
i kształcenia, podpisuje przewodniczący i członkowie podkomisji ds. rekrutacji, biorący
udział w czynnościach postępowania rekrutacyjnego, protokoły te zawierają:
1) wykaz kandydatów alfabetyczny wraz z liczbą punktów,
2) wykaz kandydatów według rankingu punktów wraz z liczbą punktów.”;
5. § 2 ust. 15 otrzymuje brzmienie:
„15. Protokoły indywidualne - podpisuje przewodniczący i członkowie podkomisji ds.
rekrutacji biorący udział w czynnościach postępowania rekrutacyjnego, protokoły te
zawierają liczbę punktów, jaką uzyskał kandydat i minimalną liczbę punktów, z jaką

przyjmowani byli kandydaci na studia, zgodnie z wyznaczonym limitem miejsc.”;
6. § 2 ust. 16 otrzymuje brzmienie:
„16. Wszystkie ewentualne skreślenia i zmiany dokonuje się w protokole
uzupełniającym (aneksie), podpisanym przez przewodniczącego i członków podkomisji
ds. rekrutacji, biorących udział w czynnościach postępowania rekrutacyjnego.”;
7. § 2 ust. 19 otrzymuje brzmienie:
„19. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej,
podpisanej przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej lub inną upoważnioną
osobę.”;
8. § 2 ust. 21 otrzymuje brzmienie:
„21. Od decyzji, o której mowa w ust. 19 przysługuje kandydatowi prawo odwołania do
rektora w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem komisji
ds. rekrutacji.”;
9. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rekrutacja na semestr zimowy w roku akademickim 2022/2023 rozpocznie się od
dnia 1 maja 2022 roku, a nieprzekraczalnym terminem jej zakończenia będzie 30
września 2022 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.”;
10. § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Rekrutacja na semestr letni w roku akademickim 2022/2023 rozpocznie się od dnia 2
stycznia 2023 roku, a nieprzekraczalnym terminem jej zakończenia będzie 20 marca
2023 roku. Rekrutacja ta prowadzona będzie wyłącznie na studia w ramach limitów
przyjęć na semestr letni, o którym mowa w § 2 ust. 8 i prowadzone będzie wyłącznie w I
naborze na podstawie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na
studia.”;
11. Zmienia się załącznik nr 1 – Wydział Artystyczny, w sposób określony w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały;
12. Zmienia się załącznik nr 5 – Wydział Humanistyczny, w sposób określony
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
13. Zmienia się załącznik nr 7 – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, w sposób
określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
14. Zmienia się załącznik nr 11 – Wydział Nauk Społecznych, w sposób określony
w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§2
Wprowadza się tekst jednolity uchwały nr 254 Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30
czerwca 2021 r. w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i
zakończenia rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2022/2023,
uwzględniający zmiany określone w § 1, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej
uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

