
 

UCHWAŁA Nr 38/2009 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian  

do Uchwały Nr 62/2008 Senatu UWr z dnia 28 maja 2008 r. 
w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów  

w roku akademickim 2009/2010 
 
 
 
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym oraz  
§ 43 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego Senat wprowadza poniŜsze zmiany do 
Uchwały Nr 62/2008 Senatu UWr z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2009/2010:  
 

§ 1 
 
Zastępuje się zasady rekrutacji na 2-letnie stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) studia II stopnia 
na kierunku geografia, na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, na zasady w 
poniŜszym brzmieniu: 
 
„Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest: 
- posiadanie dyplomu ukończenia  studiów pierwszego stopnia, 
- przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej, 
- język angielski zaliczony na poziomie co najmniej  A2 (zgodnie z Europejskim Systemem 

Opisu Kształcenia Językowego). 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia  mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia: 
- uniwersyteckich studiów  geograficznych; 
- innych kierunków: ochrony środowiska, geologii, turystyki i rekreacji  oraz innych 

pokrewnych. 
Kandydaci z innych kierunków składają kartę przebiegu studiów lub suplement zostaną 
zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej, jeŜeli program nauczania na macierzystym kierunku 
wykazuje 70% zgodności ze standardami nauczania na kierunku geografia. 
Absolwenci  studiów licencjackich geograficznych z roku akademickiego 2008/2009, którzy 
uzyskali średnią ze studiów co najmniej 3,76 są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej. 
Kandydaci z innych kierunków rekrutowani będą na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z 
geografii w zakresie studiów licencjackich. 
Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali od 0 do 5 punktów. Za pozytywny przebieg 
rozmowy uznaje się uzyskanie minimum 2 punktów.” 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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