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1. Cel i zakres procedury
Opis ustalania kryteriów doboru kandydatów, warunków rekrutacji oraz limitów
przyjęć na studia na WNB.
2. Odpowiedzialność
Rada Wydziału – podejmowanie Uchwał w zakresie warunków rekrutacji,
opiniowanie limitów przyjęć na studia.
Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (WZJK) – ustalanie lub weryfikacja
kryteriów doboru kandydatów, warunków rekrutacji i limitów przyjęć.
Prodziekan ds. studenckich – w porozumieniu z Kierownikiem Dziekanatu WNB,
przekazanie informacji do Działu Nauczania, wypełnienie wymaganych
dokumentów.
3. Opis postępowania
3.1. Termin
Ustalenie/weryfikacja kryteriów doboru kandydatów oraz warunków
rekrutacji na studia następuje na wniosek i w terminie ustalonym przez
Dział Nauczania.
Ustalenie limitów przyjęć studentów na kolejny rok akademicki następuje
na wniosek i w terminie ustalonym przez Dział Nauczania UWr.
Zatwierdzone przez Radę Wydziału dokumenty przekazywane są do Działu
Nauczania UWr niezwłocznie.
3.2. Tryb postępowania
Kryteria doboru kandydatów na WNB określane są w oparciu o
doświadczenia płynące z realizacji procesu dydaktycznego, na wniosek
Przewodniczących Komisji Rekrutacyjnych i Przewodniczących Zespołów ds.
Kierunków oraz w oparciu o informacje przekazywane przez interesariuszy
zewnętrznych w związku z potrzebami rynku pracy.
Warunki rekrutacji konstruowane są w oparciu o zasady regulujące
egzamin maturalny z uwzględnieniem uczestnictwa kandydatów na studia
w olimpiadach i konkursach określonych odrębną uchwałą Senatu.
Limity przyjęć studentów zależą od możliwości dydaktycznych, bazy
lokalowej oraz dostępności środków dydaktycznych na Wydziale i są
ustalane na podstawie analizy wyników postępowania rekrutacyjnego
w latach poprzednich.
Projekt warunków rekrutacji oraz limitów przyjęć na studia przekazywany
jest pod obrady Rady Wydziału.
Określone na UWr warunki rekrutacji oraz limity przyjęć wydawane są
w formie uchwał Senatu i podawane do wiadomości na stronie internetowej
Uczelni.
3.3. Tryb i zakres składania dokumentów
Informacja o zatwierdzonych przez Radę Wydziału warunkach rekrutacji
i limitach przyjęć na studia przekazywana jest do Działu Nauczania.
4. Dokumenty związane z procedurą
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązująca na dany rok
akademicki.
Statut Uniwersytetu Wrocławskiego (w zakresie ustalania limitów przyjęć na
studia) obowiązujący na dany rok akademicki.
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