
 

UCHWAŁA NR 63/2019 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 20 marca 2019 r. 
 

w sprawie zasad rekrutacji na indywidualne studia międzydziedzinowe 
rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 i art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
  

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala zasady i tryb rekrutacji na indywidualne 
studia międzydziedzinowe rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 w brzmieniu: 

INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYDZIEDZINOWE 
NOWA MATURA 
 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 polski (pisemny) 0,6 1,0 

matematyka 0,6 1,0 

język obcy nowożytny (pisemny) 0,6 1,0 

Przedmiot*  
(jeden do wyboru) 

biologia, chemia, filozofia, 
fizyka (fizyka i astronomia), 
geografia, historia, historia 

sztuki, historia muzyki, 
informatyka, język łaciński i 

kultura antyczna, język 
grecki i kultura antyczna, 
wiedza o społeczeństwie, 

język obcy nowożytny (inny 
niż wybrany wcześniej) 

- 1,0 

 

* Uwaga: brak przedmiotu na poziomie rozszerzonym dyskwalifikuje kandydata z postępowania 
rekrutacyjnego Na studia kwalifikowani będą kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 240 punktów 
rekrutacyjnych. 
 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są złożenia pisemnego oświadczenia o 
wyborze kierunku studiów. 
 

STARA MATURA 
Kandydaci na studia jednolite magisterskie i studia pierwszego stopnia legitymujący się starą 
maturą (matura do roku 2004) będą przyjmowani na studia na podstawie rankingu sumy ocen 
z dwóch dowolnych pisemnych przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości w ramach 
ustalonego limitu przyjęć. Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne: 
Skala 2-5 
ocena dostateczna – 3 pkt. 
ocena dobra – 4 pkt. 
ocena bardzo dobra – 5 pkt. 
Skala 1 – 6 
ocena mierna – 2, 6 pkt. 
ocena dostateczna – 3,2 pkt. 
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ocena dobra – 3,8 pkt. 
ocena bardzo dobra – 4,4 pkt. 
ocena celująca – 5 pkt.  
 

MATURA ZAGRANICZNA 
Kandydaci na studia jednolite magisterskie i studia pierwszego stopnia legitymujący się maturą 
zagraniczną będą przyjmowani na studia na podstawie załączonego w systemie IRK dokumentu 
uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania. 
 

CUDZOZIEMCY 
Rozmowa kompetencyjna sprawdzająca predyspozycje kandydata do podjęcia studiów 
interdyscyplinarnych. Rozmowa oceniana jest w skali od 1 do 5. Do zaliczenia rozmowy 
kompetencyjnej wymagane jest uzyskanie minimum 3 punktów. 
 

DYPLOM POLSKI 
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, 
inżyniera lub równoważny. 
1. Kandydaci legitymujący się tytułem licencjata, będący absolwentami Kolegium MSI UWr lub 

innych kolegiów MISH/MISHiS/MISHUS/ISM w Polsce przystępują do postępowania 
kwalifikacyjnego polegające na konkursie ocen na dyplomie ukończenia studiów. 

2. Pozostali kandydaci (posiadający dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny) 
przystępują do postępowania kwalifikacyjnego składające się z konkursu ocen na dyplomie 
oraz rozmowy kompetencyjnej. 

3. Kandydaci wymienieni w pkt. 1 z konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów licencjackich 
mogą otrzymać maksymalnie 60 pkt. 

Zasada przeliczania ocen na dyplomie licencjackim jest następująca: 
 bardzo dobry – 60 punktów, 
 dobry plus – 50 punktów, 
 dobry – 40 punktów, 
 dostateczny plus – 30 punktów, 
 dostateczny – 20 punktów. 

Na studia zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę punktów z 
konkursu dyplomów licencjackich. 
4. Kandydaci wymienieni w pkt. 2 z konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów oraz 

rozmowy kompetencyjnej mogą otrzymać maksymalnie 60 punktów, przy czym: 
 z konkursu ocen na dyplomie – maksymalnie 30 punktów, 
 z rozmowy kompetencyjnej – maksymalnie 30 punktów. 

Zasada przeliczania ocen na dyplomie jest następująca: 
 bardzo dobry – 30 punktów, 
 dobry plus – 25 punktów 
 dobry – 20 punktów, 
 dostateczny plus – 15 punktów, 
 dostateczny – 10 punktów. 

Zasada przeliczania ocen z rozmowy kompetencyjnej jest następująca: 
 bardzo dobry – 30 punktów, 
 dobry plus – 25 punktów 
 dobry – 20 punktów, 
 dostateczny plus – 15 punktów 
 dostateczny – 10 punktów, 
 niedostateczny – 0 punktów. 

Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się łączna liczba punktów z konkursu 
ocen na dyplomie oraz z rozmowy kompetencyjnej. Z rozmowy kompetencyjnej kandydat może 
uzyskać maksymalnie 30 punktów. Uzyskanie przez kandydata 0 punktów z rozmowy 
kompetencyjnej daje zerowy wynik w punktacji łącznej. Na studia zostaną zakwalifikowani 
kandydaci, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów z obu etapów postępowania 
rekrutacyjnego. 
O tematyce rozmowy kompetencyjnej decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa 
tematy z wybranej przez siebie dyscypliny lub z większej liczby dyscyplin, z zastrzeżeniem, że 
zgłoszone tematy nie mogą powtarzać tematu i zagadnienia omówionego w pracy dyplomowej. 
Komisja rekrutacyjna wybierze jeden ze zgłoszonych przez kandydata tematów, jako główny 
przedmiot rozmowy, przy czym komisja pozostawia sobie prawo do zadawania pytań 
dotyczących drugiego tematu. 
Temat oraz dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z komisją rekrutacyjną, 
pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują drogą elektroniczną we 
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właściwym terminie podanym na stronach systemu IRK, jednak nie później niż na 14 dni przed 
wyznaczonym terminem rozmowy kompetencyjnej (kmsi@uwr.edu.pl). 
 

DYPLOM ZAGRANICZNY 
Kandydaci przystępują do rozmowy kompetencyjnej za którą mogą uzyskać maksymalnie 60 
punktów. 
O tematyce rozmowy kompetencyjnej decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa 
tematy z wybranej przez siebie dyscypliny lub z większej liczby dyscyplin, z zastrzeżeniem, że 
zgłoszone tematy nie mogą powtarzać tematu i zagadnienia omówionego w pracy dyplomowej. 
Komisja rekrutacyjna wybierze jeden ze zgłoszonych przez kandydata tematów, jako główny 
przedmiot rozmowy, przy czym komisja pozostawia sobie prawo do zadawania pytań 
dotyczących drugiego tematu. 
Temat oraz dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z komisją rekrutacyjną, 
pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują drogą elektroniczną we 
właściwym terminie podanym na stronach systemu IRK, jednak nie później niż na 14 dni przed 
wyznaczonym terminem rozmowy kompetencyjnej (kmsi@uwr.edu.pl). 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 

 


