
 

UCHWAŁA Nr 4/2010 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian  

do Uchwały Nr 49/2009 Senatu UWr z dnia 27 maja 2009 r. 
w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów  
w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2010/2011 

 
 
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 zmiany do Uchwały  
Nr 49/2009 Senatu UWr z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji na  
I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2010/2011:  
 

§ 1 
 

W Załączniku Nr 1 zmienia się zasady rekrutacji na 3-letnie stacjonarne studia I stopnia oraz  
2-letnie stacjonarne studia II stopnia prowadzone w Kolegium Międzywydziałowych 
Indywidualnych Studiów Humanistycznych, na zasady w poniŜszym brzmieniu: 
 

„ Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 

Jedyną drogą zakwalifikowania do uczestnictwa w Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach 
Humanistycznych jest konkurs świadectw dojrzałości oraz rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca 
predyspozycje do studiów interdyscyplinarnych. 
Regulamin tych studiów nie przewiduje moŜliwości przeniesienia się z innych kierunków (równieŜ 
tych, które współtworzą MISH). Oznacza to, Ŝe wszyscy kandydaci do Kolegium MISH 
przystępują do postępowania kwalifikacyjnego. 
Ponadto w ramach rekrutacji Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przyjmie na studia w Kolegium 
MISH równieŜ osoby deklarujące gotowość obligatoryjnej realizacji programu oferowanego przez 
Studium Kultury i Języków śydowskich. 
 

Postępowanie kwalifikacyjne: 
 

1. I etap: konkurs świadectw dojrzałości 
 

NOWA MATURA  
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z 

przedmiotów wymienionych w tabeli. 
• Wynik egzaminu maturalnego, wyraŜony jako liczba uzyskanych procentów, pomnoŜony 

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. 

 

  Współczynnik dla 
poziomu 

podstawowego 

Współczynnik 
dla poziomu 

rozszerzonego 

 Język polski (pisemny) 0,5 1 

Przedmiot  
(jeden, dwa lub trzy 

do wyboru) 

Historia, historia muzyki, historia 
sztuki, filozofia, wiedza o 

społeczeństwie, język łaciński i 
kultura antyczna*  

0 1 
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Język nowoŜytny 
(pisemny) 

Dowolny 0,2 0,4 

 

*Uwaga: naleŜy wybrać przynajmniej jeden spośród wymienionych przedmiotów: historia, historia 
muzyki, historia sztuki, filozofia, wiedzy o społeczeństwie, języka łaciński i kultura antyczna. Nie 
wybranie Ŝadnego z nich dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 
 

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 31.01.2010 roku na stronie internetowej MISH. 
2. Do II etapu (rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje do studiów 
interdyscyplinarnych) dopuszczone będzie łącznie 40 osób z najwyŜszą punktacją, w tym 30 osób 
ubiegających się o studia w Kolegium MISH oraz 10 osób deklarujących realizację programu 
Studium Kultury i Języków śydowskich w ramach studiów w Kolegium MISH.  
II etap: rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do studiów interdyscyplinarnych. 
Rozmowa prowadzona będzie przez specjalistów z róŜnych dziedzin. Wyboru tematu rozmowy 
oraz źródeł i materiałów, w oparciu o które będzie ona prowadzona dokonuje kandydat. Rozmowa 
ma dać obraz pozaszkolnych (nie objętych programem nauczania i nie sprawdzanych na egzaminie 
maturalnym i egzaminie dojrzałości) zainteresowań i wiedzy kandydata z zakresu: filozofii, 
socjologii, antropologii, psychologii, religioznawstwa, teatrologii, historii sztuki, mitologii, itp. 
Oceniane będą: zdolność do podjęcia polemiki, trafność doboru opracowań źródłowych, kreatywne 
podejście do własnych fascynacji, dojrzałość intelektualna kandydata. Temat rozmowy nie moŜe 
być toŜsamy z tzw. ,,prezentacją maturalną”. 
Rozmowa oceniana będzie w skali od 0 – 50 punktów. Za pozytywny przebieg rozmowy uwaŜa się 
uzyskanie minimum 30 punktów. 
Proponowany temat rozmowy zgłasza kandydat dopuszczony do II etapu postępowania, za pomocą 
poczty elektronicznej (sekretariat.mish@uni.wroc.pl) w terminie 2 dni roboczych od ogłoszenia 
listy zakwalifikowanych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego. Do propozycji tematu 
rozmowy kandydat winien dołączyć informację, z jakich pozycji bibliograficznych korzystał 
przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej (minimum 2-3 opracowania, w tym jedno o 
charakterze popularno-naukowym). 
Limit miejsc – 15 osób. 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadza równieŜ rozmowę kwalifikacyjną z osobami 
deklarującymi chęć realizacji podczas studiów licencjackich w ramach Kolegium MISH programu 
oferowanego przez Studium Kultury i Języków śydowskich. 
Limit miejsc – 5 osób. 
3. Na studia przyjęci będą kandydaci, którzy otrzymają najwyŜszą liczbę punktów w II etapie 
postępowania kwalifikacyjnego w ramach ustalonego limitu miejsc. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów 
Humanistycznych moŜna znaleźć na stronie: www.mish.uni.wroc.pl. 

 

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 

O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom 
licencjata, magistra, inŜyniera lub równorzędny. 
1. Kandydaci legitymujący się tytułem zawodowym licencjata, będący absolwentami Kolegium 

MISH UWr lub innych kolegiów MISH w Polsce przechodzą postępowanie kwalifikacyjne 
polegające na konkursie ocen na dyplomie ukończenia studiów. 

2. Pozostali kandydaci (posiadający dyplom licencjata, magistra, inŜyniera lub równorzędny) 
przechodzą postępowanie kwalifikacyjne składające się z konkursu ocen na dyplomie oraz 
sprawdzianu predyspozycji (rozmowa kwalifikacyjna).  

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: 
ocena bardzo dobry – 60 punktów, 
ocena dobry – 40 punktów, 
ocena dostateczny – 20 punktów. 
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4. Kandydaci wymienieni w pkt. 2 z konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów oraz 
sprawdzianu predyspozycji (rozmowa kompetencyjna) mogą otrzymać maksymalnie 60 
punktów, przy czym: 

• z konkursu ocen na dyplomie – maksymalnie 30 punktów 
• ze sprawdzianu predyspozycji – maksymalnie 30 punktów. 

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

Sprawdzian predyspozycji: 
- Forma egzaminu: egzamin ustny 
- Zagadnienia egzaminacyjne:  
O tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy monograficzne z 
wybranej przez siebie dyscypliny (lub z dwóch dyscyplin), z zastrzeŜeniem, Ŝe oba tematy muszą 
dotyczyć innych zagadnień, niŜ praca licencjacka. Komisja kwalifikacyjna wybiera jeden z 
tematów. Dobór lektur, stanowiących punkt wyjścia do rozmowy z komisją kwalifikacyjną, 
pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują drogą elektroniczną nie 
później niŜ na 14 dni przed wyznaczonym terminem rozmowy kwalifikacyjnej 
(sekretariat.mish@uni.wroc.pl). 
Limit miejsc wynosi 15.” 
 

§ 2 
 

W Załączniku Nr 1 zmienia się zasady rekrutacji na 2-letnie stacjonarne studia II stopnia na 
kierunku pedagogika, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych, na zasady w poniŜszym 
brzmieniu: 
 

„Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 

Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej na studia jest dyplom licencjata kierunków 
pedagogicznych, nauczycielskich lub zaświadczenia o ukończeniu studiów licencjackich  
(w przypadku otrzymania dyplomu po terminie zakończenia rekrutacji).Podstawą kwalifikacji na 
studia jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w oparciu o podręcznik akademicki  
pt.: Pedagogika t.1,2, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Warszawa 2003 i jedną spośród czterech 
lektur wybranych przez kandydata z listy. 
Oceniane będą samodzielność myślenia, umiejętność rozumienia i analizy tekstów oraz 
kompetencje pedagogiczne. 
Lista lektur: 
- Edukacja ku wartościom, A. Szeląg (red.), Kraków 2004. 
- K. Ferenz, Wprowadzenie dzieci w kulturę, Wrocław 1993. 
- W. Jakubowski, Edukacja w świecie kultury popularnej, Kraków 2006. 
- Rodzina we współczesności, A. ŁadyŜyński (red.), Wrocław 2009. 
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w skali od 0-20 punktów. 
Przyjęte zostaną osoby, które zgodnie z listą rankingową uzyskają najwyŜszą liczbę punktów, w 
ramach ustalonego limitu przyjęć. 
 

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
dla absolwentów studiów licencjackich kierunków  niepedagogicznych i nienauczycielskich 
 

Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej na studia jest dyplom licencjata lub 
zaświadczenie o ukończeniu studiów licencjackich (w przypadku otrzymania dyplomu po terminie 
zakończenia rekrutacji). Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna 
przeprowadzona w oparciu o dwie spośród pięciu lektur wybranych przez kandydata z listy. 
Oceniane będą zainteresowane kandydata studiami pedagogicznymi, samodzielność myślenia, 
umiejętność interpretowania i analizy tekstów oraz kompetencje pedagogiczne. 
Lista lektur: 
- Z. Melosik, Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Kraków 2007. 
- S. Kawula, Kształty rodziny współczesnej, Toruń 2005. 
- A. Nalaskowski, Przestrzenie i miejsca szkoły, Kraków 2002. 
- Człowiek niepełnosprawny w róŜnych fazach Ŝycia, J. Bąbka (red.), Warszawa 2004. 
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- R. Skynner, J. Cleese, śyć w tamtym świecie i przetrwać, Warszawa 2005. 
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w skali od 0-20 punktów. 
Przyjęte zostaną osoby, które zgodnie z listą rankingową uzyskają najwyŜszą liczbę punktów, w 
ramach ustalonego limitu przyjęć.” 
 

§ 3 
 

W Załączniku Nr 2 zmienia się zasady rekrutacji na 2-letnie niestacjonarne (zaoczne) studia  
II stopnia na kierunku pedagogika, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych, na zasady 
w poniŜszym brzmieniu: 
 

„Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
 

Warunkiem dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej na studia jest dyplom licencjata kierunków 
pedagogicznych, nauczycielskich lub zaświadczenia o ukończeniu studiów licencjackich  
(w przypadku otrzymania dyplomu po terminie zakończenia rekrutacji).Podstawą kwalifikacji na 
studia jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w oparciu o podręcznik akademicki  
pt.: Pedagogika t.1,2, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Warszawa 2003 i jedną spośród czterech 
lektur wybranych przez kandydata z listy. 
Oceniane będą samodzielność myślenia, umiejętność rozumienia i analizy tekstów oraz 
kompetencje pedagogiczne. 
Lista lektur: 
- Edukacja ku wartościom, A. Szeląg (red.), Kraków 2004. 
- K. Ferenz, Wprowadzenie dzieci w kulturę, Wrocław 1993. 
- W. Jakubowski, Edukacja w świecie kultury popularnej, Kraków 2006. 
- Rodzina we współczesności, A. ŁadyŜyński (red.), Wrocław 2009. 
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w skali od 0-20 punktów. 
Przyjęte zostaną osoby, które zgodnie z listą rankingową uzyskają najwyŜszą liczbę punktów, w 
ramach ustalonego limitu przyjęć. 
 

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
dla absolwentów studiów licencjackich kierunków  niepedagogicznych i nienauczycielskich 
 

Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej na studia jest dyplom licencjata lub 
zaświadczenie o ukończeniu studiów licencjackich (w przypadku otrzymania dyplomu po terminie 
zakończenia rekrutacji). Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna 
przeprowadzona w oparciu o dwie spośród pięciu lektur wybranych przez kandydata z listy. 
Oceniane będą zainteresowane kandydata studiami pedagogicznymi, samodzielność myślenia, 
umiejętność interpretowania i analizy tekstów oraz kompetencje pedagogiczne. 
Lista lektur: 
- Z. Melosik, Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Kraków 2007. 
- S. Kawula, Kształty rodziny współczesnej, Toruń 2005. 
- A. Nalaskowski, Przestrzenie i miejsca szkoły, Kraków 2002. 
- Człowiek niepełnosprawny w róŜnych fazach Ŝycia, J. Bąbka (red.), Warszawa 2004. 
- R. Skynner, J. Cleese, śyć w tamtym świecie i przetrwać, Warszawa 2005. 
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w skali od 0-20 punktów. 
Przyjęte zostaną osoby, które zgodnie z listą rankingową uzyskają najwyŜszą liczbę punktów, w 
ramach ustalonego limitu przyjęć.” 

 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

  Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

 prof. dr hab. Marek Bojarski 


