
 

UCHWAŁA NR 34/2018 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 21 marca 2018 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia w Uniwersytecie 
Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019  

 
 
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  
(Dz. U. 2017 poz. 2183, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. W uchwale Nr 73/2017 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2017 r. 
w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w 
roku akademickim 2018/2019 wprowadza się następujące zmiany: 

1) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek chemia i toksykologia sądowa w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Chemii 
 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia, 
drugiego stopnia lub jednolite magisterskie z obszaru nauk ścisłych w dziedzinie nauk 
chemicznych. W przypadku ukończenia przez kandydata studiów międzyobszarowych , 
jedną z dziedzin w zakresie tych studiów musi być dziedzina nauk chemicznych. Przyjęcie 
nastąpi na podstawie rankingu uwzględniającego sumę punktów za: 
- średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen ze studiów (max. 25 punktów), 
- test kwalifikacyjny (max. 25 punktów). 
Średnia ocen ze studiów (sr) jest przeliczana na punkty (n) wg poniższego przelicznika: 
n=1/3*(25*sr-50). Wartość n jest zaokrąglana z dokładnością do 0.1.”; 

2) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek chemia medyczna w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: CHEMIA MEDYCZNA 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Chemii 
 

Na studia  drugiego stopnia przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia, 
drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich z obszaru nauk ścisłych w dziedzinie nauk 
chemicznych. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu uwzględniającego średnią 
arytmetyczną ze wszystkich ocen ze studiów.”; 

3) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek inżynieria geologiczna w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: INŻYNIERIA GEOLOGICZNA 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia (1,5-roczne magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 
 

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywna ocena z rozmowy kwalifikacyjnej. Z 
rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia z tytułem 
inżyniera z kierunków inżynieria geologiczna, geologia stosowana, górnictwo i geologia, 
geologia, którzy na studiach pierwszego stopnia uzyskali minimum 210 punktów ECTS. 
Podstawą sporządzenia listy rankingowej jest ocena na dyplomie inżynierskim. 
Absolwenci studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera z kierunków innych niż 
wymienione przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom wiedzy 
geologicznej i zainteresowania problematyką geologiczną. Rozmowa kwalifikacyjna 
oceniana jest zgodnie z następującą skalą ocen: 2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Za pozytywny 
przebieg rozmowy uznaje się uzyskanie oceny co najmniej 3,0. 
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DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na 
kierunku inżynieria geologiczna. Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia 
potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów.”; 

4) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek zarządzanie projektami społecznymi w brzmieniu: 

„Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich  
i magisterskich dowolnego kierunku studiów. O kolejności przyjęć decyduje lista 
rankingowa w ramach ustalonego limitu przyjęć. Listę rankingową tworzy się na podstawie 
średniej ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. 
 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich  
i magisterskich dowolnego kierunku studiów. O kolejności przyjęć decyduje lista 
rankingowa w ramach ustalonego limitu przyjęć. Listę rankingową tworzy się na podstawie 
średniej ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. 
 

Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI  
Poziom studiów: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 
 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich  
i magisterskich dowolnego kierunku studiów. O kolejności przyjęć decyduje lista 
rankingowa w ramach ustalonego limitu przyjęć. Listę rankingową tworzy się na podstawie 
średniej ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. 
 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich  
i magisterskich dowolnego kierunku studiów. O kolejności przyjęć decyduje lista 
rankingowa w ramach ustalonego limitu przyjęć. Listę rankingową tworzy się na podstawie 
średniej ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.”; 

5) dodaje się zasady rekrutacji na kierunek filologia, specjalność filologia ukraińska z językiem 
angielskim w brzmieniu:  

„Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia ukraińska z językiem angielskim 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 

NOWA MATURA  (zdawana w latach 2002, 2005–2018) 
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych 

z przedmiotów wymienionych w tabeli. 
• Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony 

będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli. 
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany 

będzie wynik korzystniejszy. 
• Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. 
 

Przedmiot Współczynnik 
dla poziomu 

podstawowego 

Współczynnik 
dla poziomu 

rozszerzonego 

język angielski (pisemny) 0,5 1,0 

język polski (pisemny) lub język ukraiński (pisemny) 0,5 1,0 
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STARA MATURA 
Kandydaci ze ,,starą maturą” przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu 
(egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie 
podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 marca 2018 r. na stronie internetowej 
Wydziału. 
 

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI UZYSKANE ZA GRANICĄ 
Rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim lub ukraińskim i/lub języku angielskim na temat 
zainteresowań filologicznych. Rozmowa sprawdza kompetencje humanistyczne oraz 
językowe kandydata (wymagany poziom biegłości językowej w zakresie języka 
angielskiego określony w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego jako poziom 
B2). Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 100 punktów, a jej wynik 
mnożony przez 2,3. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej 
sporządzonej na podstawie sumy uzyskanych punktów. Na studia przyjęte zostaną osoby, 
które uzyskały najwyższą ilość punktów w ramach ustalonego limitu miejsc. 
 

Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia ukraińska z językiem angielskim 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 

Na studia drugiego stopnia zostaną przyjęci absolwenci studiów pierwszego stopnia 
legitymujący się dyplomem studiów licencjackich w zakresie nauk humanistycznych lub 
społecznych. W pierwszej kolejności będą przyjmowani absolwenci filologii, specjalność 
ukrainistyka z anglistyką, filologia ukraińska z językiem angielskim, ukraińska. Z uwagi na 
fakt, że wszystkie zajęcia obowiązkowe w aspekcie ukrainistycznym odbywają się przede 
wszystkim w języku ukraińskim, a w przypadku aspektu anglistycznego wyłącznie w języku 
angielskim od kandydatów wymagana jest znajomość obu wskazanych języków 
(preferowany poziom C1). Dla kandydatów posiadających tytuł licencjata filologii 
ukraińskiej przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego, w przypadków 
studentów obcokrajowców z języka polskiego. Dla kandydatów nieposiadających tytułu 
licencjata filologii ukraińskiej z językiem angielskim lub filologii ukraińskiej przewidywana 
jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie 
posługiwania się językiem ukraińskim, angielskim oraz językiem polskim w przypadku 
obcokrajowców. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny 
uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.  
Z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka angielskiego zwalnia dyplom 
z kierunku filologii angielskiej lub certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego 
na poziomie C1. 
 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania 
się językiem polskim oraz poziom znajomości języka ukraińskiego. Rozmowa 
kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się 
uzyskanie minimum 3 punktów.”; 

6) uchyla się zasady rekrutacji na kierunek dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, 
promocja, gospodarowanie – poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie 
licencjackie), profil kształcenia: ogólnoakademicki, forma studiów: niestacjonarna 
zaoczna; 

7) uchyla się zasady rekrutacji na kierunek filologia, specjalność filologia hiszpańska – poziom 
kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie), profil kształcenia: 
ogólnoakademicki, forma studiów: niestacjonarna zaoczna. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 

 


