
UCHWAŁA NR 131.2022 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 20  lipca  2022 r. 

w sprawie warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia 
rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich dla 
kierunków:  LEKARSKI w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Często-

chowie na rok akademicki 2022/2023 
 

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 
2022 r. poz. 574 z późn.zm.) oraz § 111 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z Uchwałą nr 50.2021 Senatu Uniwersytetu Humani-
styczno-Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wa-
runków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na I rok 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów ma-
gisterskich w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie na rok 
akademicki 2022/2023 wraz ze zmianami wynikającym z Uchwały nr 74.2022 Senatu Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 maja 2022 roku, Senat 
Uniwersytetu postanawia co następuje: 
 

§1 
1. W związku z uzyskaniem pozwolenia na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu 

ogólnoakademickim na kierunku LEKARSKIM ustala się „Kryteria kwalifikacji na studia w roku aka-
demickim 2022/2023 w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Czę-
stochowie”, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzenia rekrutacji na I rok 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie 
na rok akademicki 2022/2023 określa Uchwała nr 50.2021 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, 
trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na I rok stu-
diów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie 
na rok akademicki 2022/2023 wraz z załącznikami oraz  
Uchwała nr 74.2022 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w 
Częstochowie z dnia 25 maja 2022 roku wraz z załącznikiem nr 1 zmieniająca uchwałę nr 50.2021 
Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 
czerwca 2021 r. 

 
§ 3 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym  
tak- 22,  nie- 0,   wstrzymujących się - 0,  
w którym uczestniczyło 22 senatorów, spośród  30 członków Senatu UJD z prawem głosu.  
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Przewodnicząca Senatu 
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
im. Jana Długosza w Częstochowie 
prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska 



 
 

Załącznik  
Do Uchwały Senatu Nr 131..2022 
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  
im. Jana Długosza w Częstochowie  
 
 

 

KRYTERIA  KWALIFIKACJI  NA  STUDIA  W  ROKU  AKADEMICKIM  2022/2023 
W UNIWERSYSTECIE HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZYM 

IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE 
 
 

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE I NIESTACJONARNE 
 

KIERUNKI  
KRYTERIA KWALIFIKACJI 

Egzamin dojrzałości dotyczy tzw. „starej matury” 

kryterium - zakres 
Egzamin maturalny dotyczy tzw. „nowej matury” 

kryterium - zakres 

Lekarski 
(studia stacjonarne i niestacjonarnej 
studia jednolite magisterskie - 6 letnie) 

 

Konkurs świadectw wyników z egzaminu matural-
nego z przedmiotów: 
– egzaminu pisemnego z biologii  
oraz  
– egzaminu pisemnego jednego z przedmiotów 

chemia lub fizyka lub matematyka (uwzględnia-
ny jest wynik najkorzystniejszy dla kandydata). 

 
Wyniki z egzaminu maturalnego będą przeliczane 
na wartości punktowe jak dla nowej matury.  
Ze względu na dwie skale ocen na egzaminie 
dojrzałości tzw. „starej matury” w postępowaniu 
kwalifikacyjnym oceny z poszczególnych przed-
miotów ze świadectwa dojrzałości przelicza się wg 
poniższej tabeli: 
 
Świadectwo dojrzałości „stara matura” od 1991 r. 
– sześciostopniowa skala ocen 

Ocena na świadectwie 
dojrzałości wydanym 

po 1991 r. 

Liczba 
punktów 

6 100 

5 85 

4 75 

3 50 

2 30 

 
Świadectwo dojrzałości „stara matura” do 1991 r. 
– czterostopniowa skala ocen 

Ocena na świadectwie 
dojrzałości wydanym 

do 1991 r. 

Liczba 
punktów 

5 100 

4 80 

3 50 

 
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kiero-
wani na badania lekarskie do lekarza medycyny 
pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciw-
wskazania do podjęcia studiów, kandydat nie 
może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek 
studiów. 

Konkurs świadectw wyników z egzaminu matu-
ralnego z przedmiotów: 
– biologia, egzamin pisemny – poziom rozsze-

rzony  
oraz  
– chemia lub fizyka lub matematyka – egzamin 
pisemny – poziom rozszerzony (uwzględniany 
jest wynik najkorzystniejszy dla kandydata).  
Oceny przelicza się na punkty kwalifikacyjne 
(1% = 1 pkt) 
 
Kandydaci muszą uzyskać z egzaminu matu-
ralnego na poziomie rozszerzonym min. 30 % 
punktów z każdego przedmiotu, branego pod 
uwagę w postepowaniu kwalifikacyjnym.  
 
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą 
kierowani na badania lekarskie do lekarza 
medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że 
istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, 
kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na 
ten kierunek studiów. 
 

 


