
Uchwała nr  160/ 2011 
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 7 września  2011 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały nr 72 /2011 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie określenia zasad i 
trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2012/2013 na Uniwersytet 
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
Senat działając na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 90 ust. 1 Statutu 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
W uchwale nr 72 /2011 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyjmowania na 
studia w roku akademickim 2012/2013 na Uniwersytet Medyczny im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu dokonuje się następujących zmian: 
1)  w § 14 ust. 5, § 15 ust. 6, § 17 ust. 5, § 19 ust. 5, § 21 ust. 5 po wyrazie „szkoły” dodaje 

się wyraz „średniej”, 
 
2)  w § 19 ust. 3 pkt a)  skreśla się wyrazy: 

„Do punktacji kwalifikującej do przyjęcia na studia wliczany będzie wynik egzaminu maturalnego 

zapisany w arkuszu II /poziom rozszerzony/ na świadectwie dojrzałości (dotyczy tzw. „nowej 

matury”). 

Maksymalna liczba punktów za przedmiot wynosi 100 ( 1%= 1 pkt)”, 

 

3) § 22 otrzymuje brzmienie: 
 
Wydział Lekarski II, 

Kierunek: zdrowie publiczne  

 specjalność: higiena dentystyczna  

Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne, 3 – letnie, płatne 

 

Wszczęcie specjalności uwarunkowane jest liczbą osób zakwalifikowanych. 

1. Od wszystkich kandydatów wymagane jest posiadanie tytułu higienistki stomatologicznej, 

higienisty stomatologicznego lub co najmniej pięcioletni okres zatrudnienia w gabinecie 

stomatologicznym. 



 

2. Obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości. Pod uwagę będą brane najwyższe oceny na 

świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej z biologii i chemii dla kandydatów z tzw. 

starą maturą lub najwyższe oceny na świadectwie dojrzałości uzyskane na poziomie 

podstawowym lub świadectwie ukończenia szkoły średniej z biologii i chemii dla kandydatów z 

tzw. nową maturą i maturą IB. Maksymalna liczba punktów za dwa przedmioty wynosi 200. 

 

a) Kandydatom legitymujący się tzw. „nową maturą” i maturą europejską /EB/ oceny ze 

świadectwa dojrzałości zostaną przeliczone na punkty kwalifikacyjne w następujący sposób: 

    dla każdego przedmiotu 1%=1pkt. 

 Wyniki EB zostaną przeliczone do skali procentowej wg wzoru: wynik x 10 

b) Kandydatom legitymującym się maturą międzynarodową IB oceny ze świadectwa zostaną 

przeliczone na punkty kwalifikacyjne wg następującej skali: 

 

Wynik egz. 

maturalnego 

(zdawanego na 

poziomie 

podstawowym 

lub 

rozszerzonym) 

Procenty 

7 100 

6 90 

5 80 

4 70 

3 60 

2 50 

1 40 
 
Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów za dwa przedmioty wynosi 200.( 1%=1 pkt) 
W przypadku kandydatów, którzy wykażą się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie 
rozszerzonym, wynik egzaminu zostanie przeliczony zgodnie z Uchwałą Senatu obowiązującą na rok 
akademicki 2012/2013. 

 

 

c) Kandydatom legitymującym się tzw. „starą maturą” i tzw. „nową maturą” oceny ze 

świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły średniej zostaną przeliczone na 

punkty kwalifikacyjne wg następującej skali: 

 



      

celujący 100 pkt 

bardzo dobry 85 pkt 

dobry 70 pkt 

dostateczny 50 pkt 

dopuszczający 30 pkt 

 
4)  dodaje się paragraf 22a o następującym  brzmieniu: 
„§ 22a 

Wydział Lekarski II, 

Kierunek: optometria 

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie 

 

1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są: 

a) przystąpić do egzaminu wstępnego z biologii i z fizyki 

 Egzamin wstępny, zdawany jest w Uczelni. Egzamin z biologii jest równoważny arkuszowi II 

(poziom rozszerzony) nowej matury, egzamin z fizyki jest równoważny arkuszowi I (poziom 

podstawowy) nowej matury. Arkusze przygotowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna 

 

2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą” i maturą europejską /EB/ zobowiązani są: 

a) wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym oraz z fizyki  

na poziomie podstawowym. 

 Maksymalna liczba punktów za dwa przedmioty wynosi 200 ( 1%=1pkt) 

 Wyniki EB zostaną przeliczone do skali procentowej wg wzoru: wynik x 10 

 

 W przypadku kandydatów, którzy wykażą się zdaniem egzaminu maturalnego z fizyki na 

poziomie rozszerzonym, wynik zostanie przeliczony na poziom podstawowy zgodnie z 

Uchwałą Senatu obowiązującą na rok akademicki 2012/2013 

 

3. Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są: 

a) wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym oraz z fizyki  

na poziomie podstawowym.  

b) wyniki egzaminu maturalnego przeliczane będą na punkty wg. następującej skali: 

 

 

Wynik egz. Procenty Wynik egz. Procenty 



maturalnego z 

biologii 

(zdawanego na 

poziomie 

rozszerzonym) 

maturalnego z 

fizyki  

(zdawanego na 

poziomie 

rozszerzonym 

lub 

podstawowym) 

7 100 7 100 

6 90 6 90 

5 80 5 80 

4 70 4 70 

3 60 3 60 

2 50 2 50 

1 40 1 40 
 
Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów za dwa przedmioty wynosi 200 ( 1%=1 pkt) 
W przypadku kandydatów, którzy wykażą się zdaniem egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie 
rozszerzonym, wynik egzaminu zostanie przeliczony zgodnie z Uchwałą Senatu obowiązującą na rok 
akademicki 2012/2013. 
 

4. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi: 

a) dla kandydatów z tzw. starą maturą - liczba punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego, 

b) dla kandydatów z tzw. nową maturą, międzynarodową maturą (IB) oraz maturą europejską 

(EB) - suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym, 

5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez większą liczbę kandydatów, jak kandydat 
znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia wg. listy rankingowej wyników, zgodnie z limitem 
przyznanym przez Ministerstwo Zdrowia, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć.  
Dodatkowym kryterium przyjęć będzie średnia z ocen z obowiązkowych przedmiotów zapisanych 
na świadectwie ukończenia szkoły średniej. „ 

 

5) w § 50 ust. 2 pkt b) po wyrazach „tzw. starą maturą” dodaje się wyrazy” „oraz 
kandydatów”. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej. 
 
 

                R e k t o r 
 

   prof. dr hab. Jacek Wysocki 
 



 
 
 
 
 


