
 
 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 82/2019 

Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

z dnia 23 maja 2019 r.  

 
zmieniająca Uchwałę Nr 140/2018 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie w 

sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu 

przeprowadzenia rekrutacji na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020  

 
 

Na podstawie § 27 ust. 2 pkt 2 lit. d Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 

lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

W Uchwale Nr 140/2018 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, 

trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia 

wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 

2019/2020 zmienionej Uchwałą Nr 61/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 r., 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 2 uchyla się pkt 20;  

2) w § 21 uchyla się ust. 3;  

3) w Załączniku nr 1 w § 3 w pkt 11 w lit. b po wyrazach: 

 
„Przeliczenie skali „starej matury” na skalę „nowej matury” odbywa się na podstawie tabeli: 

 

Ocena (skala 1-6) Punkty Ocena (skala 2-5) Punkty 

dopuszczająca (2) 30 ---------- ---------- 

dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 

dobra (4) 70 dobra (4) 70 

bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 

celująca (6) 100 ---------- ----------- 

„ 

 

dodaje się wyrazy: 

 
„Kandydaci na kierunek pielęgniarstwo (studia I stopnia prowadzone w języku 

angielskim), którzy nie posiadają co najmniej jednego z dokumentów poświadczających 

znajomość języka angielskiego, ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu 

przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej 



(Dz.U.2009.218.1695), mogą przystąpić do weryfikacji znajomości języka angielskiego, 

mającej na celu wydanie zaświadczenia o znajomości języka angielskiego na 

odpowiednim poziomie, bądź braku znajomości języka angielskiego na odpowiednim 

poziomie. Weryfikacja znajomości języka angielskiego przeprowadzana jest przez 

komisję weryfikacyjną powołaną przez kierownika jednostki rekrutującej, złożoną z 

nauczycieli akademickich.”. 

 
§ 2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 R E K T O R   U K S W  

       Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński 

 


