
UCHWAŁA Nr 72/2015

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminów
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze
elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów cywilnych
w AMW na rok akademicki 2016/2017.

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2012 r. póz. 572 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

§1
W uchwale Nr 20/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia
i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych
kierunków studiów cywilnych w AMW na rok akademicki 2016/2017, w § 5 wprowadza się
następujące zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przy kwalifikacji kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie
„starej matury", „nowej matury" oraz „nowej matury 2002" uznaje się wyniki z egzaminu
maturalnego z przedmiotów jak w tabeli 1. Przeliczone na punkty i wyrażone liczbą WR:

Tabela 1. Przedmioty stanowiące podstawę kwalifikacji

Kierunek studiów

nawigacja

informatyka

mechanika i budowa
maszyn

mechatronika

automatyka
i robotyka

stosunki
międzynarodowe

wojsko w systemie
służb publicznych

pedagogika

bezpieczeństwo
narodowe

Przedmioty
matematyka,

język obcy nowożytny
matematyka lub informatyka,

język obcy nowożytny
matematyka,

język obcy nowożytny
matematyka,

język obcy nowożytny
matematyka,

język obcy nowożytny
historia, wiedza o

społeczeństwie
lub geografia, język obcy

nowożytny
wiedza o społeczeństwie,

historia,
język obcy nowożytny

język polski,
wiedza o społeczeństwie,

język obcy nowożytny
historia, geografia,

język angielski

Sposób obliczenia WR
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l
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. póz. 742 i 1544, z 2013 r. póz. 675, 829, 1005,
1588 i 1650, z 2014 r. póz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198 oraz z 2015 r. póz. 357, 860, 1187, 1240, 1268 i 1767.
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bezpieczeństwo
wewnętrzne

systemy
informacyjne

w bezpieczeństwie
bezpieczeństwo
morskie państwa

studia marynistyczne

historia, geografia,
język angielski

historia, geografia,
język angielski

historia, geografia,
język angielski

historia, wiedza o społeczeństwie
lub geografia, język obcy

nowożytny

WR = WH + Q,5xWG+Q,5xWJO

WR = WH+0,5xWG + 0,5xWJO

WR = WH +Q,5xWG+Q,5xWM

WR = WH + 0,5xW!r + Q,5xWJO

gdzie:

WR -wynik rekrutacji;
WM - wynik egzaminu maturalnego z matematyki lub alternatywnego przedmiotu dla kierunku

studiów;
WH - wynik egzaminu maturalnego z historii;
Ww - wynik egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie lub alternatywnego przedmiotu

dla kierunku studiów;
WJP - wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego;
WG - wynik egzaminu maturalnego z geografii;
WJO - wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (w przypadku zdawania egzaminu

z więcej niż jednego języka obcego nowożytnego, przyjmuje się wartość korzystniejszą dla
kandydata, z wyjątkiem kierunków bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne,
systemy informacyjne w bezpieczeństwie oraz bezpieczeństwo morskie państwa, gdzie przyjmuje
się wynik tylko z języka angielskiego).

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wyżej
wymienionych przedmiotów, przyjmuje się ocenę końcową z przedmiotu widniejącą na
świadectwie ukończenia szkoły, przeliczoną jak w tabeli 2."

2) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla kierunków stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo
wewnętrzne, systemy informacyjne w bezpieczeństwie, bezpieczeństwo morskie
państwa oraz studia marynistyczne - wyższą wartość WH;"

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§2
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