Marek: chcę studiować Informatykę

1.

Na Politechnice Wrocławskiej kierunek Informatyka realizowany jest na trzech
wydziałach.

Poniżej link do strony prezentującej progi punktowe na poszczególne kierunki, a dalej zrzuty ekranów
(nr 1 i nr 2) z tej strony.
http://rekrutacja.pwr.edu.pl/rekrutacja-letnia/rekrutacja-krok-po-kroku/progi-punktowe/studia-stacjonarne-i-stopnia/

Zrzut ekranu nr 1
_____________________________________________________________________________________

Kierunek Informatyka na Wydziale Elektroniki – próg punktowy w roku 2015

Zrzut ekranu 2
_____________________________________________________________________________________

Kierunek Informatyka na Wydziale Informatyki i Zarządzania – próg punktowy w roku 2015
Kierunek Informatyka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki – próg punktowy w roku 2015

2. Jak osiągnąć wysoką ilość punktów rekrutacyjnych na PWr?
Poniżej link do strony prezentującej zasady naliczania
REKRUTACYJNEGO), a dalej zrzut ekranu (nr 3) z tej strony.

punktów

rekrutacyjnych

(tzw.
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http://rekrutacja.pwr.edu.pl/rekrutacja-letnia/kryteria-przyjec/matura-z-oke/
Zrzut ekranu nr 3
_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Przykład naliczania punktów rekrutacyjnych na podstawie wyników egzaminu maturalnego:
Marek: muszę zdać egzamin maturalny na poziomie podstawowym z j. polskiego, matematyki i j. obcego. To jest
obowiązek. Zgodnie z zasadami musi również zdać egzamin na poziomie rozszerzonym co najmniej z jednego przedmiotu.
Marek: zdam maturę na poziomie podstawowym z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego, natomiast na poziomie
rozszerzonym zdam matematykę i informatykę (UWAGA! na kierunkach informatycznych
zamiast fizyki może być informatyka, którą mam nadzieję lepiej przyswoiłem niż fizykę).
Zdam maturę i uzyskam np. następujące wyniki: poziom podstawowy: j. polski – 30%, j.
angielski - 100%, matematyka – 50%, poziom rozszerzony: matematyka – 40%, informatyka
– 90%. Obliczmy dla tych przykładowych wyników punkty rekrutacyjne:
Przedmiot

j. polski

j. angielski
matematyka
Informatyka

Poziom podstawowy
Wynik egzaminu
Liczba punktów
maturalnego
rekrutacyjnych
30% (niezbędne
0,1*30=3
minimum, by zdać
maturę)
100%
0,1*100=10
50%
50
Razem punktów

Poziom rozszerzony
Wynik egzaminu
Liczba punktów
maturalnego
rekrutacyjnych
-

40%
90%

1,5*40=60
2,5*90=225

Suma punktów

3

10
110
225
348

Marek: to jest niezbędne minimum, które muszę osiągnąć, a najlepiej gdybym miał ok. 400 punktów. Założyłem wysokim wynik
egzaminu z języka angielskiego oraz niski - z matematyki. Informatyka jest moim „konikiem”, więc wystarczy poćwiczyć zadania
maturalne z informatyki z ubiegłych lat.

Marek: poniżej link do kalkulatora punktów rekrutacyjnych na PWr, a jeszcze niżej zrzut ekranu (nr 4) z tej strony,
wraz z symulacją moich punktów rekrutacyjnych.
http://rekrutacja.pwr.edu.pl/rekrutacja-letnia/informacje-praktyczne/policz-swoj-wskaznik-rekrutacyjny/
Zrzut ekranu nr 4

Na tych kierunkach zamiast fizyki jest brana pod uwagę informatyka

3. Gdzie jeszcze można studiować informatykę we Wrocławiu?
Poniżej zrzut ekranu (nr 5) ze strony www.wybierzstudia.nauka.gov.pl z nazwami wrocławskich uczelni oferujących kierunek
„Informatyka”.
Zrzut ekranu nr 5

Marek: wezmę pod uwagę dwie uczelnie: Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Wrocławski.
_____________________________________________________________________________________________________
Na stronie http://www.perspektywy.pl/RSW2015/ranking-uczelni-akademickich podany jest ranking uczelni. Na 120
uczelni państwowych Politechnika Wrocławska zajmuje 4 miejsce, a Uniwersytet Wrocławski -7 miejsce w kraju.

Na stronie http://www.perspektywy.pl/RSW2015/ranking-uczelni-akademickich/metodologia-rankingu-akademickich-szkol-wyzszych podana jest
metodologia rankingu.

4. Jak naliczane są punkty rekrutacyjne na Uniwersytecie Wrocławskim (UW)?
Każdy wydział Uniwersytetu Wrocławskiego ma odrębne zasady naliczania punktów rekrutacyjnych. Poniżej link do
zasad naliczania punktów rekrutacyjnych na kierunek Informatyka, a dalej zrzut ekranu (nr 6) z tej strony.
http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=7920#zasady
Zrzut ekranu nr 6

Marek: policzę punkty rekrutacyjne dla kierunku Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim, przy tych samych
wynikach egzaminów maturalnych, które założyłem przy obliczaniu punktów rekrutacyjnych na Politechnikę
Wrocławską.
Przedmiot

j. polski

Informatyka
matematyka
Przedmiot do wyboru
(wybieramy np. matematykę,
czyli dwa razy naliczany jest
ten przedmiot)
j. angielski

Poziom podstawowy
Wynik egzaminu
Liczba punktów
maturalnego
rekrutacyjnych
30% (niezbędne
Nie uwzględnia się
minimum, by zdać
maturę)
50%
0,5*50=25
50%
0,25*50=12,5

100%

0,2*100=20
Razem punktów

Poziom rozszerzony
Wynik egzaminu
Liczba punktów
maturalnego
rekrutacyjnych
Nie uwzględnia
się

Suma punktów dla
wyników
korzystniejszych
-

90%
40%
40%

1*90=90
2*40=80
0,5*40=20

90
80
20

-

-

20
210

UWAGA! Na studia będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 115 punktów rekrutacyjnych oraz co najmniej
30 procent punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 70 procent punktów z
egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.
Marek: przyjęte przeze mnie przykładowe wyniki egzaminu umożliwiłyby zakwalifikowanie się na ten kierunek na UW.
Wprawdzie jeden z powyższych warunków nie został spełniony (na poziomie podstawowym wynik z matematyki jest niższy, niż
założony próg i wynosi w moich założeniach 50%), na szczęście na poziomie rozszerzonym wynik z matematyki jest wyższy niż
30% i wynosi 40%.

Marek: jeśli chcę studiować informatykę (a powinienem właśnie informatykę studiować!!!) na Politechnice Wrocławskiej lub na
Uniwersytecie Wrocławskim, powinienem zdawać maturę na poziomie podstawowym z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego
(to jest obowiązkowy zestaw przedmiotów), natomiast na poziomie rozszerzonym zdawać: matematykę, informatykę i j. angielski
oraz spróbuję zdać fizykę. Wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym nie mogą być niższe niż 30%; ta zasada
nie dotyczy wyników egzaminów na poziomie rozszerzonym.
Marek: W okresie rekrutacji powinienem zapisać się na wszystkie kierunki informatyczne na trzech wydziałach PWr i na
informatykę na UW, mimo iż każdy wpis kosztuje ok. 85 zł.

5. Wyniki rekrutacji na Politechnikę Wrocławską.
Marek jest już po procesie rekrutacji na Politechnikę Wrocławską, kierunek Informatyka na trzech wydziałach.
Poniżej wyniki egzaminu maturalnego Marka:

Policzmy wskaźnik rekrutacyjny (punkty rekrutacyjne) za pomocą kalkulatora . Poniżej link do kalkulatora.
http://rekrutacja.pwr.edu.pl/rekrutacja-letnia/informacje-praktyczne/policz-swoj-wskaznik-rekrutacyjny/

Marek zdobył 290,6 punktów rekrutacyjnych na trzech wydziałach Politechniki, kształcących na kierunku Informatyka.

Progi punktowe na wybranych wydziałach Politechniki podczas rekrutacji w roku 2016

Progi punktowe na kierunek Informatyka PWr.
Marek nie został zakwalifikowany na żaden wydział Politechniki, kształcący na kierunku Informatyka, gdyż zdobył jedynie
290,6 punktów rekrutacyjnych.

6. Wyniki rekrutacji na Uniwersytet Wrocławski.
Marek jest już po procesie rekrutacji na Uniwersytet Wrocławski na kierunek Informatyka.

Przedmiot

Informatyka
matematyka
Przedmiot do wyboru
(wybieramy np. matematykę,
czyli dwa razy naliczany jest
ten przedmiot)
j. angielski

Poziom podstawowy
Wynik egzaminu
Liczba punktów
maturalnego
rekrutacyjnych
94%
0,5*94=47
94%
0,25*94=23,5

98%

0,2*98=19,6
Razem punktów

Poziom rozszerzony
Wynik egzaminu
Liczba punktów
maturalnego
rekrutacyjnych
46%
1*46=46
36%
2*36=72
36%
0,5*36=18

86%

0,4*86=34,4

Suma punktów dla
wyników
korzystniejszych
46
72
23,5

34,4
175,9

UWAGA! Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Marek zakwalifikował się na kierunek Informatyka na Uniwersytet Wrocławski, gdyż uzyskał 175,9 punktów
rekrutacyjnych, tj. powyżej wymaganego progu 115 punktów oraz uzyskał wynik 94% na egzaminie maturalnym z matematyki na
poziomie podstawowym (wymagany poziom - co najmniej 70%) i uzyskał wynik 36% na egzaminie maturalnym z matematyki na
poziomie rozszerzonym (wymagany poziom - co najmniej 30%).

