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Procedura

PRZYGOTOWANIE KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH W ZAKRESIE DOBORU
KANDYDATÓW ORAZ USTALANIE LIMITÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA WYŻSZE
I STUDIA TRZECIEGO STOPNIA
1. CEL PROCEDURY
Ustalenie zasad postępowania w zakresie określania kryteriów kwalifikacyjnych
i ustalania limitów przyjęć na dany kierunek studiów.
2. PRZEDMIOT I ZAKRES
2.1 Kryteria kwalifikacji oraz limity przyjęć na studia są elementami polityki
edukacyjnej szkoły wyższej i określane są corocznie przez Uczelnię dla wszystkich
stopni kształcenia realizowanych w ramach kierunków prowadzonych
w Uniwersytecie.

2.2. Przy określaniu kryteriów kwalifikacyjnych i limitów przyjęć, oferta kształcenia
oraz wnioski Rady Wydziału Biologii powinny spełniać wymagania zawarte
w zewnętrznych aktach prawnych wyszczególnionych w opracowaniu: I. Kozłowska,
Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie WarmińskoMazurskim w Olsztynie, Olsztyn 2009, str. 66.

2.3. Przy ustalaniu warunków, które muszą być spełnione przez kandydata na studia
należy uwzględnić:


wytyczne do zasad postępowania kwalifikacyjnego (art. 169 Ustawy z dnia 27
lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym - DzU Nr 164, poz. 1365
z późn. zm.)



zakres i terminy przeprowadzania egzaminów maturalnych i egzaminów
dojrzałości (Rozporządzenie MEN i Sportu z dn. 30 kwietnia 2007 roku - DzU
Nr 83, poz. 562; DzU 130, poz. 906, oraz z 2008 r. DzU Nr 3, poz. 9 i DzU Nr
178, poz. 1097)



warunki, jaki musi spełniać kandydat na studia drugiego stopnia (art. 169 ust 1
pkt 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym - DzU
Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Regulamin studiów (§ 3 Regulaminu studiów
UWM w Olsztynie)
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warunki, jaki musi spełniać kandydat na studia trzeciego stopnia - wytyczne
i zasady określone w art. 196 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym - DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.

2.4. Przy ustalaniu limitów naboru kandydatów na I rok studiów pierwszego
i drugiego stopnia należy:


przyjąć, że liczba studentów studiujących na studiach stacjonarnych nie może
być mniejsza od liczby studentów studiujących na studiach niestacjonarnych
(art. 163 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),



uwzględnić wysokość pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk
nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
w danym roku akademickim,



dostosować oferty kształcenia na studia I° i II° oraz limity naboru do
możliwości finansowych i kadrowych Wydziału, a także do zapotrzebowania
krajowego i regionalnego rynku pracy (Uchwała Nr 133 Senaty UWM
w Olsztynie z dnia 24 listopada 2006 roku ),



dostosować oferty kształcenia na studia IIII° do możliwości kadrowych
Wydziału i zapotrzebowania krajowego i regionalnego rynku pracy na wysoko
wykwalifikowaną kadrę naukową, a także potrzeby dydaktyczne i zakres
rozwoju kadry na Wydziale.

2.5. Wykaz dokumentów w zakresie kryteriów kwalifikacyjnych oraz limitów przyjęć
kandydatów na I rok studiów I° i II°, które powinny zostać przygotowane w
podstawowej jednostce organizacyjnej i przedstawione do Biura ds. Kształcenia
i Spraw Studenckich powinien zawierać:


składany corocznie wniosek zawierający propozycję kryteriów kwalifikacyjnych
na poszczególne kierunki lub specjalności z uwzględnieniem stopnia
kształcenia oraz formy studiów, tj. odrębnie na studia stacjonarne i
niestacjonarne; zgodnie z art. 169 Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym,



składany corocznie wniosek zawierający propozycję przyznawania uprawnień
laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się
o przyjęcie na poszczególne kierunki studiów,



składany corocznie wniosek zawierający propozycję limitu przyjęć na I rok
studiów na poszczególne kierunki lub specjalności z uwzględnieniem stopnia
kształcenia oraz formy studiów, tj. odrębne studia stacjonarne
i niestacjonarne.
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2.5. Wykaz dokumentów w zakresie kryteriów kwalifikacyjnych oraz limitów przyjęć
kandydatów na I rok studiów doktoranckich, które powinny zostać przygotowane w
podstawowej jednostce organizacyjnej i przedstawione do Biura ds. Kształcenia i
Spraw Studenckich powinien zawierać:


składany corocznie wniosek zawierający propozycję kryteriów kwalifikacyjnych
w określonej dyscyplinie: zgodnie z art. 169 Ustawy - Prawo o szkolnictwie
wyższym,



składany corocznie wniosek zawierający propozycję limitu przyjęć kandydatów
na I rok studiów w określonej dyscyplinie z uwzględnieniem formy studiów.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA NA POZIOMIE PODSTAWOWEJ
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ (WYDZIAŁU)

3.1. Rada Wydziału Biologii: uprawniona jest do wnioskowania o ustalenie kryteriów
kwalifikacji.
3.2. Prodziekan ds. kształcenia: odpowiada za terminowe i kompletne przygotowanie
projektów uchwał dotyczących kryteriów kwalifikacji i ustalania limitów na Wydziale
Biologii oraz przesyłanie ich do Biura ds. Kształcenia i Spraw Studenckich.
4. OPIS POSTĘPOWANIA
Posiedzenie Senatu dot. oferty kształcenia, uchwał rekrutacyjnych i limitów naboru
odbywa się w kwietniu.
Lp.
Zadania
Ustalenie
limitu
przyjęć
kandydatów na I
1.
2.

3.
4.

5.
6.

rok studiów na następny rok akademicki
Posiedzenie Senackiej Komisji ds.
Dydaktycznych na którym odbywa się
opiniowanie oferty kształcenia, uchwał
rekrutacyjnych i limitów naboru
Składanie dokumentów w zakresie
propozycji limitu naboru do Biura ds.
Kształcenia i Spraw Studenckich
Udział w posiedzeniu Senackiej Komisji
ds. Dydaktycznych: podejmowanie decyzji
o ofercie kształcenia, podejmowanie
uchwał rekrutacyjnych
Składanie dokumentów dotyczących:
oferty kształcenia, uchwał rekrutacyjnych i
limitów naboru
Przygotowanie dokumentów dotyczących
oferty kształcenia, kryteriów
kwalifikacyjnych i limitów naboru

Osoby odpowiedzialne

Termin

Prodziekan ds. kształcenia

marzec/kwiecień

Prodziekan ds. kształcenia

marzec/kwiecień

Prodziekan ds. kształcenia

marzec/kwiecień

Prodziekan ds. kształcenia

marzec/kwiecień

Prodziekan ds. kształcenia

do 15 marca

Prodziekan ds. kształcenia
Wydziałowa Komisja ds.
Dydaktycznych i Kształcenia

styczeń-luty
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5. Podstawa prawna
5.1. Dokumenty zewnętrzne w zakresie tworzenia oferty kształcenia na wszystkie
stopnie kształcenia
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym - określa stopnie
kształcenia i formy studiów. Zgodnie z Ustawą, w uczelni mogą być prowadzone studia
pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), drugiego stopnia (magisterskie) oraz
jednolite studia magisterskie w ramach kierunków lub makrokierunków studiów, a także
studia trzeciego stopnia - doktoranckie (DzU z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
Rozporządzenie MNiSzW z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie nazw kierunków studiów
(DzU Nr 121, poz. 838).
Rozporządzenie MNiSzW z dnia 27 lipca 2006 roku, w sprawie warunków, ja kie muszą
spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i
poziomie kształcenia (DzU Nr 144, poz. 1048).
Rozporządzenie MNiSzW z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie studiów doktoranckich
prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (DzU Nr 1, poz. 3 z 2007 r., z późn.
zm.).
Rozporządzenie MNiSzW z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków
tworzenia i funkcjonowania filii, zamiejscowej podstawowe jednostki organizacyjnej oraz
zamiejscowego ośrodka dydaktycznego (DzU N: 69, poz. 459).
Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12 lipca 2007 roku, w sprawie standardów kształcenia dla
poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia,
warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz
makrokierunki (DzU Nr 164, poz. 1166).
Uchwala. Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 roku w sprawie
określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
(Mon. Pol. Nr 79, poz. 1120 ze zm. Mon. Pol. z 2008 r., Nr 97, poz. 843).
Uchwała Nr 217/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnie 10 kwietnia
2008 roku w sprawie kryteriów oceny formalno-prawnych aspektów kształcenia.
Uchwała Nr 828/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnie 27 listopada
2008 roku w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie minimum
kadrowego.
5.2. Dokumenty wewnętrzne w zakresie tworzenia oferty kształcenia na wszystkie
stopnie kształcenia
Uchwała Nr 107 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 30 listopada 2001 roku w sprawie
uczestnictwa Uniwersytetu w europejskim systemie edukacyjnym.
Uchwała Nr 160 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie realizacji
przez UWM postanowień Deklaracji Bolońskiej oraz Komunikatów z Konferencji Ministrów
Edukacji państw europejskich w Pradze i Berlinie.
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Uchwała Nr 133 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie strategii
edukacyjnej Uniwersytetu.
Regulamin studiów UWM w Olsztynie.
Regulamin studiów doktoranckich UWM w Olsztynie.
5.3. Dokumenty zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie postępowania kwalifikacyjnego
na studia jednolite magisterskie, studia pierwszego i drugiego stopnia
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym - art. 169 Ustawy określa
warunki, jakie musi spełniać kandydat na studia oraz zawiera wytyczne do ustalenia
zasad postępowania kwalifikacyjnego, tj. warunki i zakres, w których uczelnia może
przeprowadzać egzaminy, uprawnienia laureatów i finalistów stopnia centralnego, warunki
naboru osób legitymujących się dyplomem Matury Międzynarodowej, a także określa tryb
postępowania administracyjnego w procesie rekrutacji oraz termin ogłaszania,
uchwalonych przez Senat, zasad postępowania kwalifikacyjnego. Art. 169, ust. 3 wyżej
cyt. Ustawy określa, iż podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia oraz jednolite
magisterskie stanowią wyniki egzaminu maturalnego (DzU z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z
późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 roku w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późn. zm.
(DzU Nr 83, poz. 562; DzU 130, poz. 906, oraz z 2008 r., DzU Nr 3, poz. 9 i DzU Nr 178,
poz.1097). Rozporządzenie określa zakres i terminy przeprowadzania egzaminów
maturalnych oraz egzaminów dojrzałości. Zakres oznacza wykaz przedmiotów
obowiązkowych i przedmiotów do wyboru, z których uczeń może składać egzamin
maturalny/dojrzałości, i których wyniki stanowią, zgodnie z art. 169 ustawy - Prawo o
szkolnictwie wyższym, podstawę do określenia kryteriów kwalifikacji i warunków przyjęcia
na I rok studiów.
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym - art. 169 ust. 1, pkt. 2
ustawy określa warunki, jakie musi spełniać kandydat na studia drugiego stopnia. Zapis
cyt. przepisu określa, że do odbywania studiów drugiego stopnia może być dopuszczona
osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny i
spełnia warunki kwalifikacji określone przez senat uczelni (DzU z 2005 roku, Nr 164, poz.
1365 z późn. zm.).
Regulamin Studiów UWM w Olsztynie - w § 3 ust. 4 Regulaminu określa, iż warunkiem
ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie
tytułu zawodowego magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego na tym samym lub
innym kierunku studiów. Szczegółowe warunki przyjęcia określa rada wydziału, a
głównym kryterium naboru jest ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego lub
drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (bez wyrównania do pełnej oceny) - w
ramach określonego limitu miejsc.
Uchwały Senatu w sprawie oferty kształcenia na dany rok akademicki. W ramach danego
kierunku/makrokierunku studiów, podstawowe jednostki organizacyjne mogą prowadzić
specjalności.
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Rozporządzenie MEiN z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie nostryfikacji dyplomów
ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (DzU Nr 37, poz.255 oraz z 2007 r.
Nr 249, poz. 1865 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1229).
5.4 Dokumenty zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie postępowania kwalifikacyjnego na
studia trzeciego stopnia - doktoranckie
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym - art. 196 ustawy określa
warunki, jakie musi spełniać kandydat na studia doktoranckie oraz zawiera wytyczne do
ustalenia zasad postępowania kwalifikacyjnego kandydata (warunki i zakres, w których
uczelnia może przeprowadzać egzaminy), a także określa tryb postępowania
administracyjnego w procesie rekrutacji oraz termin ogłaszania, uchwalonych przez
Senat, zasad postępowania kwalifikacyjnego. (DzU z 2005 roku, Nr 164, poz. 1365).
Rozporządzenie MNiSzW z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie studiów doktoranckich
prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni. Zapis § 1 stanowi, iż
rozporządzenie określa warunki i tryb organizowania studiów doktoranckich przez
jednostki organizacyjne uczelni, ich prowadzenia i odbywania oraz tryb, warunki,
wysokość i kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich i świadczeń pomocy
materialnej dla doktorantów (DzU Nr 1, poz. 3 z 2007 roku z późn. zm.).
Uchwala Nr 350/2008 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2008 roku w
sprawie wprowadzenia dokumentu pt. Reguły kształcenia na studiach trzeciego stopnia
(doktoranckich), który może być wykorzystany w procesie nowelizacji regulacji prawnych
dotyczących studiów doktoranckich oraz upowszechnienia w środowiskach akademickich
i naukowych prowadzących studia trzeciego stopnia.
Uchwały Senatu UWM w Olsztynie w sprawie zasad i trybu kwalifikacji kandydatów na I rok
studiów doktoranckich w danym roku akademickim.
5.5. Dokumenty zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie limitów naboru kandydatów
5.5.1. Dokumenty dotyczące limitów naboru kandydatów na I rok studiów jednolitych
magisterskich oraz pierwszego i drugiego stopnia
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku art. 163 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym - art. 163
ustawy określa, iż w uczelni publicznej liczba studentów studiujących na studiach
stacjonarnych nie może być mniejsza od liczby studentów studiujących na studiach
niestacjonarnych.
Uchwała Nr 133 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie strategii
edukacyjnej oraz inne Uchwały Senatu UWM w Olsztynie, które określają kierunki działań
w gospodarce finansowej i kadrowej uczelni. Ww. dokumenty zalecają, m.in.
dostosowanie oferty kształcenia oraz limitu naboru do możliwości finansowych i
kadrowych wydziałów, a także do zapotrzebowania krajowego i regionalnego rynku pracy.
Uchwały Senatu UWM w Olsztynie w sprawie powołania i funkcjonowania zamiejscowych
ośrodków dydaktycznych. Zgodnie w obowiązującymi przepisami (rozporządzenie
ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego) w zamiejscowych ośrodkach
akademickich, uczelnie mogą prowadzić kształcenie tylko w ramach studiów pierwszego
stopnia, po spełnieniu określonych wymagań.
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Uchwała Nr 180 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości
pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz
zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim.
Uchwała Nr 8/11/06 Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego z dnia 23 marca
2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zaleceń dotyczących liczebności grup
studenckich na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.
5.5.2. Dokumenty wewnętrzne dotyczące limitów naboru kandydatów na I rok studiów
trzeciego stopnia - doktoranckich
Stanowisko Senatu UWM w Olsztynie z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie studiów
doktoranckich, w którym Senat wypowiedział się, m.in. na temat limitów naboru,
określając, że limity na studia trzeciego stopnia ustala Senat na podstawie wniosków rad
wydziałów, uwzględniających potrzeby dydaktyczne i zakres rozwoju kadry na wydziale.
Uchwała Nr 133 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie strategii
edukacyjnej.
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