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          Załącznik Nr 4 do  
          Zarządzenia Nr 31/2013 
          z dnia 24 maja 2013 r. 

 

Szczegółowe kryteria kwalifikacji na pierwszy rok stacjonarnych jednolitych studiów 
magisterskich na kierunku „weterynaria” w roku akad emickim 2013/2014 

 

I. Obywatele polscy oraz osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, ale ubiegające się 
o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43. 
ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym: 

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego 
obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe uzyskane w ramach 
egzaminu dojrzałości, uwzględniane zgodnie z poniższą tabelą:  

grupa nazwa przedmiotu 
kwalifikacyjnego 

waga wyniku 
przedmiotowego 

biologia 4 grupa 1 
(uwzględniane 2 wyniki 
przedmiotowe)  chemia 4 

język angielski 1 
język francuski 1 
język hiszpański 1 
język łaciński i kultura antyczna 1 
język niemiecki 1 
język rosyjski 1 

grupa 2 
(uwzględniany 1 wynik 
przedmiotowy)  

język włoski 1 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników przedmiotowych kandydata 
pomnożonych przez odpowiadające danym przedmiotom wagi, wybranych w sposób 
najkorzystniejszy dla kandydata w liczbie: 2 przedmioty z grupy 1 oraz 1 przedmiot z grupy 2, 
podzieloną przez 9 (sumę tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej 
grupy branych jest pod uwagę). Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest 
liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. W szczególności, przy ustalaniu wyników przedmiotowych w oparciu o wyniki 
pisemnych zewnętrznych części egzaminów maturalnych nowej polskiej matury, wyniki 
posiadane przez kandydatów na poziomie podstawowym dzieli się przez 2.  

II.  Osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego i nie ubiegające się o przyjęcie na studia na 
zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43. ustawy z 27 lipca 2005 roku – 
Prawo o szkolnictwie wyższym: 

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego 
obliczone w oparciu o wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej motywacji oraz przygo-
towania merytorycznego kandydata do podjęcia danych studiów. Tak określony wynik 
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postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z do-
kładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


