Uchwała nr 11/2015 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie rekrutacji na studia prowadzone na WNE UW na rok 2016/2017
§1

Rada Wydziału uchwala zasady rekrutacji na studia prowadzone na WNE UW na rok 2016/2017
akceptując zmiany wprowadzone w stosunku do aktualnie obowiązujących zasad rekrutacji na
WNE UW na rok 2015/2016 , polegające na:
1. Usunięciu z treści zasad rekrutacji informacji o
programach studiów.

profilu

kształcenia

na

prowadzonych

2. Usunięciu z treści zasad rekrutacji informacji o limitach miejsc na prowadzonych programach
studiów.
3. Ponownym wprowadzeniu rekrutacji na niestacjonarne (wieczorowe) studia II stopnia na
kierunku Ekonomia (specjalności: Ekonomia międzynarodowa , Ekonomia przedsiębiorstwa)
oraz na kierunku Informatyka i Ekonometria wg tekstu z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
4. W części dotyczącej zasad kwalifikacji w punkcie 6 [Kandydaci z maturą zagraniczną (w tym
cudzoziemcy)] dla studiów I stopnia na kierunku Ekonomia; Finanse,
Inwestycje
i
Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria prowadzonych w trybie stacjonarnym, jak i
niestacjonarnym wieczorowym, dodaniu sformułowania (stypendyści innych programów oraz
osoby skierowane na studia na WNE UW) i sformułowania w ramach limitu miejsc przy
określeniu zasad kwalifikacji dla Stypendystów RP oraz dodaniu sformułowania (studiujący na
warunkach obywateli polskich, jak i studiujący na innych warunkach) przy określeniu zasad
kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną.
5. W części dotyczącej zasad kwalifikacji w punkcie 6 [Kandydaci z maturą zagraniczną (w tym
cudzoziemcy)] dla studiów I stopnia na kierunku Finance, Investments and Accounting
(Finanse, Inwestycje i Rachunkowość), specjalność: Finance and International Investment
(studia anglojęzyczne) dodaniu zapisu:
•

stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na
WNE UW) -przyjęcia na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc;
pozostali kandydaci z maturą zagraniczną (studiujący na warunkach obywateli polskich, jak i
studiujący na innych warunkach):

6. W części dotyczącej zasad rekrutacji w punkcie 3 [Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym
cudzoziemcy)] dla wszystkich kierunków i specjalności studiów II stopnia w języku polskim i
angielskim dodaniu zapisu:
•

stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na
WNE UW) -przyjęcia na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc;
pozostali kandydaci z dyplomem uzyskanym za granicą kwalifikowani są na takich samych
zasadach,jak kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce.

7. W części dotyczącej zasad kwalifikacji w punkcie 7 [Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:]
dla wszystkich programów studiów I stopnia w języku polskim oraz odpowiednio w punkcie 8
[Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:] dla studiów I stopnia w języku angielskim
uzupełnieniu numeru oraz daty Uchwały Senatu UW ustalającej ulgi dla laureatów i finalistów
olimpiad stopnia centralnego . Punkt ten otrzymuje brzmienie: Dla laureatów i finalistów
olimpiad stopnia centralnego zgodnie z uchwałą nr 240 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 (z

późniejszymi zmianami).
8. W części dotyczącej zasad kwalifikacji w punkcie 8 [Studia równoległe i przemes1enia z
innych uczelni] dla studiów I stopnia na kierunku Ekonomia; Finanse, Inwestycje
i
Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria prowadzonych w trybie stacjonarnym, jak i
niestacjonarnym wieczorowym zmianie treści pierwszego akapitu dostosowując ją do
odmiennych warunków przyjęć na studia z przeniesienia i studia równoległe. Wskazany. akapit
otrzymuje brzmienie: O studia równoległe mogą ubiegać się kandydaci, którzy na innych
studiach UW ukończyli przynajmniej I rok studiów I stopnia, inżynierskich, magisterskich lub
równorzędnych, natomiast o podjęcie studiów w trybie przeniesienia mogą ubiegać się
kandydaci, którzy na innych uczelniach lub na innych kierunkach studiów UW ukończyli
przynajmniej I rok studiów I stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równorzędnych. Ustala
się listę rankingową, będącą podstawą przyjęć odrębnie dla studiów równoległych i studiów w
trybie przeniesienia .
9. W części dotyczącej zasad kwalifikacji w punkcie 8 [Studia równoległe i przeniesienia z
innych uczelni] dla studiów I stopnia na kierunku Ekonomia; Finanse, Inwestycje
i
Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria prowadzonych w trybie stacjonarnym, jak i
niestacjonarnym wieczorowym zmianie w podpunkcie b) minimalnej wymaganej średniej z
toku studiów na 4 oraz w podpunkcie c) uszczegółowieniu, że ocenie w procesie kwalifikacji
podlegają wymiar zajęć i oceny z przedmiotów odpowiadających przedmiotom programu I
roku studiów I stopnia na WNE UW.
10. W części dotyczącej zasad kwalifikacji w punkcie 7 [Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:]
dla wszystkich programów studiów I stopnia w języku polskim oraz odpowiednio w punkcie 8
[Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:] dla studiów I stopnia w języku angielskim
wprowadzeniu dodatkowej ulgi dla kandydatów posiadających wybitne osiągnięcia sportowe
w brzmieniu: Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu
kwalifikacyjnym otrzymują medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski orazfinaliści (miejsca 16) Olimpiad, Mistrzostw Świata lub Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje,
organizacje lub stowarzyszenia sportowe.
11. W części dotyczącej zasad kwalifikacji w punkcie 2 [Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:]

dla wszystkich kierunków i specjalności studiów II stopnia w języku polskim (poza studiami
II stopnia prowadzonymi w trybie niestacjonarnym-zaocznym) wprowadzeniu dodatkowej ulgi
dla kandydatów posiadających wybitne osiągnięcia sportowe w brzmieniu: Maksymalną liczbę
punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym (z listy trzecie;) otrzymują
medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski oraz finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw
Świata lub Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub
stowarzyszenia sportowe.
12.W części dotyczącej zasad kwalifikacji w punkcie 2 [Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:]
dla studiów II stopnia prowadzonych w trybie niestacjonarnym-zaocznym wprowadzeniu
dodatkowej ulgi dla kandydatów posiadających wybitne osiągnięcia sportowe w brzmieniu:
M edaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski oraz finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw
Świata lub Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje , organizacje lub
stowarzyszenia sportowe mają pierwszeństwo w przyjęciu w ramach limitu miejsc przed
pozostałymi kandydatami.
13. W części dotyczącej zasad kwalifikacji w punkcie 2 [Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:]
dla wszystkich kierunków i specjalności studiów II stopnia w języku angielskim wprowadżeniu
dodatkowej ulgi dla kandydatów posiadających wybitne osiągnięcia sportowe w brzmieniu:
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Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym
otrzymują medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski oraz finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad,
Mistrzostw Świata lub Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub
stowarzyszenia sportowe.
14. W części trzeciej [Informacja o odpłatności za studia] dla studiów I i II stopnia w języku
polskim prowadzonych w trybie stacjonarnym, zmianie treści na: Studia stacjonarne dla
obywateli polskich oraz cudzoziemców studiujących na zasadach obywateli polskich są
bezpłatne. Warunki odpłatności za studia stacjonarne dla cudzoziemców studiujących na
innych zasadach niż obywatele polscy reguluje Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.
15. W części trzeciej [Informacja o odpłatności za studia] dla studiów I stopnia w języku
angielskim oraz II stopnia w języku angielskim na kierunku Economics (ekonomia),
specjalność International Economics oraz Finance, Investment and Accounting (Finanse,
inwestycje i rachunkowość), specjalność Quantitative Finance, zmianie treści na: Studia
stacjonarne prowadzone w języku angielskim są płatne . Do 30% najlepszych kandydatów w
postępowaniu rekrutacyjnym na studia anglojęzyczne może uzyskać zwolnienie z opiat za
studia na I roku w wysokości 70% czesnego. Do 10% najlepszych kandydatów w postępowaniu
rekrutacyjnym na studia anglojęzyczne może uzyskać zwolnien_ie z opiat za studia na I roku w
wysokości 100% czesnego. Tryb i szczegółowe zasady zwolnienia z opiat zostaną podane w
odrębnym dokumencie.
16. W części trzeciej [Informacja o odpłatności za studia] dla studiów II stopnia w języku
angielskim na kierunku Economics (ekonomia), specjalność Development Economics
(Ekonomia Rozwoju), zmianie treści na: Studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim
są płatne. Do 1/6 (16%) najlepszych kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia
anglojęzyczne może uzyskać zwolnienie z opiat za studia na I roku w wysokości 70% czesnego.
Do 5% najlepszych kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia anglojęzyczne może
uzyskać zwolnienie z opiat za studia na I roku w wysokości 100% czesnego. Tryb i szczegółowe
zasady zwolnienia z opiat zostaną podane w odrębnym dokumencie.
17. W części dotyczącej zasad rekrutacji w punkcie 1 [Opis postępowania kwalifikacyjnego dla
kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce:] w podpunkcie 2c) dla wszystkich kierunków i
specjalności studiów II stopnia w języku polskim w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym
wieczorowym zmianie zapisu na: Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzyma/ dyplom
będący podstawą przyjęcia na wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów oraz
a) o zakończeniu studiów ze średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym
kierunku w roku ukończenia studiów przez kandydata lub b) o przyznaniu Stypendium Rektora
na ostatnim roku tych studiów (dotyczy kandydatów ubiegających się o studia w ramach 3. listy
rankingowej).
18. W części dotyczącej zasad rekrutacji w punkcie 1 [Opis postępowania kwalifikacyjnego dla
kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce:] w podpunkcie 6) dla wszystkich kierunków i
specjalności studiów II stopnia w języku polskim w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym
wieczorowym zmianie zapisu na: Trzecia lista rankingowa dotyczy wyłącznie kandydatów,
którzy na studiach, których dyplom będzie stanowi/ podstawę przyjęcia na studia uzyskali
średnią ocen mieszczącą się w 10% najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub
na ostatnim roku tych studiów posiadali przyznane Stypendium Rektora. Jej podstawą jest
średnia ocen całego toku tych studiów wykazanych na karcie przebiegu studiów lub w
suplemencie do dyplomu.
19. W części dotyczącej zasad rekrutacji w punkcie 1 [Opis postępowania kwalifikacyjnego dla
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kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce:] w podpunkcie 4d) oraz w podpunkcie 5d) dla
wszystkich kierunków i specjalności studiów II stopnia w języku polskim w trybie
stacjonarnym oraz niestacjonarnym-wieczorowym zmianie zapisu na: w przypadku równej

liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście rankingowej decyduje średnia
ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na
wybrany program studiów (średnia ustalana jest na podstawie suplementu do dyplomu lub
karty przebiegu studiów obejmującej cały tok studiów).
§2
Zasady rekrutacji na studia I stopnia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego są zgodne
z Uchwałą nr 240 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania
na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów
ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018
(z późniejszymi zmianami).
§3
Limity przyJęc na studia zostaną określone odrębnie
akademicki 2015/16.

po

zakończeniu

rekrutacji

na

rok

Ujednolicony tekst zasad rekrutacji po korekcie (z zaznaczeniem zmienianych fragmentów) stanowi
załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.
Uzasadnieni e
Ad. §1: Przyjęcie uchwały Rady Wydziału dotyczącej zasad rekrutacji na studia prowadzone
w jednostce, jest podstawą do przygotowania uchwały Senatu UW określającej ogólne (dla całego
UW), jak i szczegółowe (dla poszczególnych jednostek) zasady rekrutacji, stąd wymóg podjęcia prac
w tej kwestii już ok. 1,5 roku przed początkiem roku akademickiego, którego uchwała dotyczy.
Proponowane zmiany zachowują ogólne (i już sprawdzone) zasady rekrutacji z poprzednich lat.
Wprowadzono jedynie niewielkie korekty w stosunku do uchwały rekrutacyjnej na rok 2015/16,
powtórne wprowadzenie niektórych zapisów zawartych już w Uchwale RW Nauk Ekonomicznych
z dnia 14.0l.2015r. w sprawie zmiany zasad rekrutacji na studia WNE UW na rok 2015/2016 jest
spowodowane przeniesieniem akceptacji tych zmian przez Senat UW na posiedzenie w dniu
18.03.2015r., co powoduje, że formalnie nie są one w chwili obecnej obowiązującymi zasadami na rok
2015/16 i nie mogą być podstawą domyślnego ich obowiązywania na rok 2016/17 . Uzasadnienia
szczegółowych zmian podano niżej.
Ad p. 1) Z uwagi na aktualnie trwające prace nad ponownym określeniem profili dla wszystkich
programów prowadzonych studiów (wynikających z nowelizacji Ustawy prawo o
szkolnictwie
wyższym), obecne określenia profili stają się nieaktualne.
Ad p. 2) Faktyczne określenie limitów miejsc na poszczególnych studiach następuje, zgodnie
z wymogami formalnymi, po zamknięciu rekrutacji za poprzedni rok akademicki i jest dokonywane na
podstawie złożonego sprawozdania EN-1. Wyznaczenie limitów miejsc będzie możliwe dopiero po
zamknięciu rekrutacji na rok akademicki 2015/16. Potwierdza to także zapis w §3 niniejszej uchwały .
Ad p. 3) Zgodnie z Uchwałą nr 319 Senatu UW z dnia 17 grudnia 2014r. wstrzymano rekrutację na rok
akademicki na niestacjonarne (wieczorowe) studia II stopnia na kierunku Ekonomia (specjalności:
Ekonomia międzynarodowa, Ekonomia przedsiębiorstwa) oraz na kierunku Informatyka
i Ekonometria. Niniejsza uchwała daje możliwość przywrócenia rekrutacji na te programy studiów od
roku akademickiego 2016/17. Z uwagi na fakt, iż studenci studiów niestacjonarnych (wieczorowych)
studiują razem ze studentami studiów stacjonarnych (na analogicznych kierunkach/specjalnościach),
proponowane przywrócenie rekrutacji nie spowoduje nadmiernych kosztów i nakładów pracy
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w obsłudze tych studiów.
Ad p. 4-6) W praktyce ostatnich rekrutacji de facto limit określony dla Stypendystów RP był
wykorzystywany także dla stypendystów innych programów oraz był wykorzystany dla kandydatów
kierowanych przez BDR studiujących na podstawie różnych umów po rocznych kursach
przygotowawczych z języka polskiego. Dla kierunków i specjalności (gł. II stopnia), gdzie nie było
odrębnego limitu, wyodrębnienie takiej ścieżki rekrutacji pozwoli bez przeszkód wyrażać zgodę na
przyjęcia kandydatów w tym trybie. Wyżej wymienione grupy kandydatów zwykle w skierowaniach
mają prośbę o przyjęcia bez kwalifikacji oraz tryb pojawiania się takich kandydatów nie jest zgodny z
ustalonymi turami dla kandydatów podlegających kwalifikacji . Przyjmowanie ich w ramach jednej
ścieżki prowadzi do wielu utrudnień w tym procesie. Odrębna ścieżka pozwoli bez przeszkód wyrażać
zgodę na przyjęcia stypendystów i osób skierowanych we właściwym im trybie. Poprawki
proponowane w tych punktach potwierdzają rozdzielenie ścieżki kwalifikacji dla stypendystów oraz
osób skierowanych na studia na podstawie odrębnych umów oraz cudzoziemców kwalifikowanych na
podstawie osiągnięć z poprzednich etapów edukacyjnych.
Ad p. 7) Zapis wprowadza jedynie do Uchwały odnośnik w postaci numeru do Uchwały Senatu UW w
sprawie określenia ulg dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. W momencie
podejmowania Uchwały rekrutacyjnej na rok 2015/16 odpowiednia Uchwała Senatu nie była jeszcze
podjęta.
Ad p. 8) Proponowana zmiana jest wynikiem uwarunkowań formalno-prawnych. W chwili obecnej
tzw. studia równoległe są jedynie formalnie usankcjonowane w wewnętrznych przepisach UW i nie
funkcjonują pomiędzy różnymi uczelniami. Faktycznie na UW wszystkie jednostki miały już w
poprzednich rekrutacjach wprowadzone ograniczenie przyjęć na studia równoległe jedynie
do
kandydatów już studiujących na UW. Przyjęcia na studia w trybie przeniesienia zostają otwarte dla
kandydatów z UW oraz z innych uczelni.
Ad p. 9) Proponuje się podniesienie formalnego wymogu progu średniej dla kandydatów na studia
z przeniesienia i studia równoległe. Obecnie obowiązujący próg (3,5) wydaje się za niski. Wzorem
innych wydziałów na UW, podniesienie tego progu do oceny 4 jest uzasadnione. W poprzednich
rekrutacjach większość kandydatów - z małymi wyjątkami - legitymowała się średnią ocen
powyżej 4. Ograniczenie dotknie jedynie najsłabszych kandydatów, którzy nie są najbardziej
wartościowi pod względem naukowym dla Wydziału. Druga zmiana w tym punkcie polega na
ograniczeniu punktowania w procesie kwalifikacji do porównania dotychczasowych
osiągnięć
kandydata z programem studiów pierwszego roku I stopnia na WNE UW. Z uwagi na to, że program
I roku jest wspólny dla wszystkich kierunków i specjalności pozwoli to na jednoznaczną ocenę
kandydatów. Ponadto najważniejsze jest, żeby premiować kandydatów, którzy mają podobne
podstawy, co studenci już studiujący na WNE UW - lepiej rokuje to co do utrzymania się przyjętego
kandydata do końca studiów. Uwzględnienie w ocenie dalszych lat studiów powoduje problemy czy
brać pod uwagę przedmioty z różnych kierunków, czy też wspólne dla wszystkich kierunków.
Proponowana zmiana nie zamyka drogi kandydatom do zaliczenia przedmiotów z dalszych lat studiów
decyzją Prodziekana ds Studenckich już po przyjęciu na WNE UW.
Ad p. 10-13) Wzorem wielu uczelni w innych krajach proponuje się premiowanie w kwalifikacji osób
o uznanych sukcesach sportowych na poziomie międzynarodowym lub na najwyższym szczeblu
krajowym. Wybitni sportowcy są zwykle osobami dobrze zorganizowanymi, pewnymi swoich
wyborów i muszą podejmować przemyślane decyzje z uwagi na konieczność podziału czasu pomiędzy
karierę sportową i rozwój edukacyjny. Stąd tacy kandydaci wydają się być wartościowi dla wydziału.
Wydaje się też, że w procesie rekrutacji osoby z takimi osiągnięciami sportowymi będą pojawiały się
sporadycznie, więc liczba kandydatów przyjmowanych na podstawie tej ulgi nie spowoduje eliminacji
dobrych kandydatów kwalifikowanych na zasadach ogólnych. Dodatkowo proponowana ulga może
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być korzystna z punktu widzenia postrzegania Wydziału i działań promocyjnych.
Ad p. 14) Proponowane zmiany wynikają z aktualizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z lipca
2014r. wiążące się przede wszystkim z usunięciem odpłatności za drugi kierunek studiów
stacjonarnych. Dotychczasowe brzmienie uwzględniało uchylony przepis.
Ad p. 15-16) Proponowana zmiana po pierwsze ogranicza nieco pulę kandydatów na studia
anglojęzyczne, którym oferowane są preferencyjne warunki studiowania. Przede wszystkim
wprowadza jednak zwolnienie z opłat czesnego jedynie na pierwszy rok studiów po przyjęciu. Wynika
z obserwacji, że zwolnienie z opłat za cały to studiów działa zwykle demotywująco na studentów.
Jednocześnie z tym zapisem należy wprowadzić do odpowiednich regulacji WNE UW (poza Uchwałą
rekrutacyjną) system, który by umożliwiał ubieganie się o zwolnienie z czesnego na kolejne lata
studiów anglojęzycznych na podstawie wyników uzyskanych w toku studiowania. Trzecim elementem
proponowanej zmiany jest jasne wskazanie, że zwolnienie dotyczy tylko 70% wysokości czesnego,
które jest w gestii Wydziału. Daje także możliwość, jedynie dla kilku najlepszych kandydatów,
uzyskania przez Wydział zwolnienia całkowicie z opłat za czesne za zgodą Rektora UW. To
ograniczenie jest spowodowane faktem, iż w roku akademickim 2014/15 Wydział nie otrzymał zgody
na zwolnienie z pozostałych 30% czesnego wszystkich kandydatów, którym zostały przyznane ulgi.
Przedstawienie tylko kilku wybranych kandydatów do decyzji Rektora zwiększy szansę na pozytywną
decyzję. Limity w stosunku do specjalności Development Economics są zachowane. proporcjonalnie w
stosunku do dotychczasowych zwolnień.
Ad p. 17-18) Proponowana zmiana dotyczy rekrutacji z tzw. trzeciej listy (dla najlepszych
kandydatów) na studia II stopnia w języku polskim (stacjonarne i niestacjonarne -wieczorowe).
Dotychczasowe wymaganie zaświadczenia w trakcie trwającej procedury kwalifikacyjnej o
ukończeniu studiów w gronie 10% najlepszych na danym kierunku dla osób kończących poprzedni tok
studiów bezpośrednio przed rekrutacją na studia II stopnia na WNE UW, było praktycznie niemożliwe
do uzyskania na wielu uczelniach i wydziałach z powodu jeszcze trwających do września danego roku
obron i sesji poprawkowej. Uczelnie nie mogły wyznaczyć takiego progu a tym samym dać
jednoznacznego zaświadczenia. Stanowiło to problem dla wielu dobrych kandydatów. W rekrutacji na
rok 2014/15 Komisja Rekrutacyjna postanowiła uznawać także zaświadczenia o pobieraniu
Stypendium Rektora na ostatnim roku poprzedniego toku studiów jako spełniające podstawowy
wymóg. Proponowany zapis formalnie sankcjonuje tę praktykę, która okazała się skuteczna i spełniała
ideę przyjęć na podstawie tzw. trzeciej listy. Jednocześnie, niezależnie od typu przedstawianego
zaświadczenia, podstawą tworzenia listy kwalifikacyjnej jest średnia z całego toku studiów, co jest
zgodne z dotychczasowymi zasadami.
Ad p. 19) Ostatnia zmiana pozwala wyliczyć średnią kandydata z dotychczasowego toku studiów, w
sytuacji gdy jest potrzebna w procedurze rekrutacyjnej, nie tylko na podstawie suplementu do dyplomu
(którego duża część kandydatów w trakcie rekrutacji jeszcze nie posiada), ale także na podstawie karty
przebiegu studiów z pełnego toku tych studiów (ukończonego programu), która jest dla kandydatów
i dziekanatów studiów dostępna. Obie średnie z definicji powinny być równe. Wprowadzany zapis
ułatwia procedurę rekrutacyjną.
Ad §2: Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia
centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są uchwalane
w cyklu trzyletnim. Uchwała nr 240 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r. obejmuje rekrutację na rok
akademicki 2016/17.
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