
                                                                                                                             
 
 
 
 

Uchwała Nr 22/2019/2020 

Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 17 marca 2020 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr 196/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 
czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i 
zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i  niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021 

 
Na podstawie art. 70 ust.1 ustawy z dnia  20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.)  
 

 
Senat uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

 
W Uchwale Nr 196/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019 r. 
w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na 
studia stacjonarne i  niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021 wprowadza się następujące 
zmiany: 

- w załączniku Nr 1 do uchwały dodaje się pkt 55 i 56 w brzmieniu: 

„55. FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII I DIAGNOSTYKI 
OBRAZOWEJ* 
 
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE o profilu praktycznym 
 
Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz 
kandydaci ze „starą maturą”: 
 
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 
ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, 
matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze 
świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów 
wg § 3 Uchwały. 
Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę, 
fizykę, chemię lub biologię, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty 
podwyższa się o 20% . Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie maturalnym lub na egzaminie 
dojrzałości matematykę lub fizykę rozszerzoną, to liczbę przyznanych punktów za 
wymienione przedmioty podwyższa się o 40%. 
 
 kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za 



matematykę podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie 
rozszerzonym 
 

*Kierunek zostanie uruchomiony po wyrażeniu zgody przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. 
 
 
56. FIZJOTERAPIA* 
 
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE o profilu praktycznym 
 
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 
ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, 
matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze 
świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów 
wg § 3 Uchwały. 
Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę, 
fizykę, chemię lub biologię, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty 
podwyższa się o 20% .” 

 

*Kierunek zostanie uruchomiony po wyrażeniu zgody przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. 

 
§ 2 

 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
  
 
Zgodność z protokołem stwierdzam      Przewodniczący Senatu UKW 
          Rektor 
 
 
 
mgr Iwona Staszewska – Chyła                  prof. dr hab. Jacek Woźny 
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