Uchwała Nr 000-5/41/2017 Senatu
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwał Senatu:
- Nr 000-5/1/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla
poszczególnych kierunków studiów w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na rok akademicki 2017/2018,
- Nr 000-4/2/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla
poszczególnych kierunków studiów w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na rok akademicki 2018/2019.

1.

Na podstawie:
- pisma Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znak: DSW.ZSS.621.74.2017.SJ z dnia 5 czerwca
2017 r.,
- opinii stałej Komisji Senackiej ds. Kształcenia – uchwała Nr 16/IX/2016/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.,

Senat wprowadza zmiany:

1)

w załączniku Nr 1 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH
Rad. w roku akademickim 2017/2018 pt. ,,Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na
kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Uniwersytecie
Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim
2017/2018” do uchwały Nr 000-5/1/2016 z dnia 25 maja 2016 r. polegające na:
a) nadaniu ust. 9 nowego brzmienia o treści:
,,9. Wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego na kierunek Lekarski dokonuje się, biorąc pod uwagę:
1)

w przypadku przedmiotów obowiązkowych − biologia i chemia:
− wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu na poziomie
rozszerzonym; wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów
odrębnie dla każdego z nich;
− wyniki egzaminu Matury Międzynarodowej IB lub Matury Europejskiej EB
z poziomu rozszerzonego (HL);

2)

3)

w przypadku przedmiotów do wyboru − fizyka lub matematyka:
− wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na poziomie
rozszerzonym lub podstawowym; wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum
30% punktów;
− wyniki egzaminu Matury Międzynarodowej IB oraz Matury Europejskiej EB
z poziomu podstawowego (SL) lub z poziomu rozszerzonego (HL);
wyniki egzaminu zagranicznego potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem
uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się
o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, egzaminu zagranicznego, jeżeli wynikające z niego uprawnienie do
ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zostało potwierdzone w Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z art. 93a tej ustawy, oraz wyniki egzaminu zagranicznego
potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem, dyplomem IB lub dyplomem EB,
o których mowa w art. 93 ust. 1 tej ustawy. ”,

b) dodaniu ust. 9a, 9b i 9c w brzmieniu:
,,9a. Wyniki z przedmiotów objętych wskaźnikiem rekrutacyjnym z innego niż IB, EB
zagranicznego świadectwa, o którym mowa w ust. 9 pkt. 3) są przeliczane przez
wydziałową komisję rekrutacyjną według ustalonych przez nią zasad.
9b. Jeżeli przyjęcie na kierunek Lekarski grupy kandydatów o takiej samej łącznej liczbie
punktów powodowałoby przekroczenie limitu przyjęć, o kolejności decyduje liczba
punktów z przedmiotu biologia, a następnie liczba punktów z przedmiotu chemia. UTH
Rad. zastrzega sobie przyjęcie mniejszej liczby kandydatów niż limit określony przez
Ministra Zdrowia.
9c. Uczelnia nie przeprowadza egzaminów wstępnych na kierunek Lekarski dla kandydatów ze
„starą maturą”, którzy zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego,
w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej, z wybranego przedmiotu albo
wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie
z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępują do tego egzaminu.”

2)

w załączniku Nr 1 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH
Rad. w roku akademickim 2018/2019 pt. ,,Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na
kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Uniwersytecie
Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim
2018/2019” do uchwały Nr 000-4/2/2017 z dnia 25 maja 2017 r. polegające na:
a) nadaniu ust. 9 -12 nowego brzmienia o treści:
,,9. Wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego na kierunek Lekarski dokonuje się, biorąc pod uwagę:
1) w przypadku przedmiotów obowiązkowych − biologia i chemia:
− wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu na poziomie
rozszerzonym; wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów
odrębnie dla każdego z nich;
− wyniki egzaminu Matury Międzynarodowej IB lub Matury Europejskiej EB z poziomu
rozszerzonego (HL);
2) w przypadku przedmiotów do wyboru − fizyka lub matematyka:
− wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na poziomie
rozszerzonym lub podstawowym; wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30%
punktów;
− wyniki egzaminu Matury Międzynarodowej IB oraz Matury Europejskiej EB z poziomu
podstawowego (SL) lub z poziomu rozszerzonego (HL);
3) wyniki egzaminu zagranicznego potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem
uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się
o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, egzaminu zagranicznego, jeżeli wynikające z niego uprawnienie do
ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zostało potwierdzone w Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z art. 93a tej ustawy, oraz wyniki egzaminu zagranicznego
potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem, dyplomem IB lub dyplomem EB,
o których mowa w art. 93 ust. 1 tej ustawy;
10. Wyniki z przedmiotów objętych wskaźnikiem rekrutacyjnym z innego niż IB, EB
zagranicznego świadectwa, o którym mowa w ust. 9 pkt. 3) są przeliczane przez
wydziałową komisję rekrutacyjną według ustalonych przez nią zasad.
11. Jeżeli przyjęcie na kierunek Lekarski grupy kandydatów o takiej samej łącznej liczbie
punktów powodowałoby przekroczenie limitu przyjęć, o kolejności decyduje liczba
punktów z przedmiotu biologia, a następnie liczba punktów z przedmiotu chemia. UTH
Rad. zastrzega sobie przyjęcie mniejszej liczby kandydatów niż limit określony przez
Ministra Zdrowia.

2

12. Uczelnia nie przeprowadza egzaminów wstępnych na kierunek Lekarski dla kandydatów ze
„starą maturą”, którzy zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) mają prawo przystąpić do egzaminu
maturalnego, w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej, z wybranego
przedmiotu albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin
maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępują do tego
egzaminu.”;
b) skreśleniu ust. 13.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik
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