
 

UCHWAŁA Nr 43/2011 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 39/2010  

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2010 r.  

w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów  

w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 

 

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 43 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego 

postanawia się co następuje: 

 

§ 1 

 

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza zmianę do Uchwały Nr 39/2010 Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji 

na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 polegającą na 

dodaniu zasad rekrutacji na niestacjonarne (zaoczne) studia II stopnia na kierunku dziennikarstwo  

i komunikacja społeczna prowadzone w języku angielskim, na Wydziale Filologicznym, w poniższym 

brzmieniu: 

 

„O  przyjęcie  na  studia  II  stopnia  w mogą  ubiegać  się  absolwenci  wszystkich  kierunków  studiów 

(formuła otwarta). 

Złożenie (najpóźniej w dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem) dokumentów dotyczących 

wykształcenia, zainteresowań i osiągnięć kandydata (portfolio): 

1. wymaganych zarządzeniem Rektora, 

2. innych świadectw dotyczących wykształcenia (mogą być odpisy lub kserokopie) – 

nieobligatoryjnie, 

3. Curriculum Vitae oraz innych informacji o aktywności i osiągnięciach zawodowych  

(ew. twórczych, artystycznych, społecznych). 

Egzamin pisemny w języku angielskim 

Egzamin składać się będzie z dwu części: 

A/ wypowiedź na jeden z trzech tematów dotyczących szeroko pojętego obszaru dziennikarstwa  

i komunikacji społecznej (objętość: 300 słów); 

B/ ukierunkowana autoprezentacja kandydata (objętość: 200 słów). 

Punktacja: 

Portfolio stanowi podstawę do oceny części B egzaminu pisemnego. Punktowany jest wyłącznie 

egzamin: część A – 0-60 pkt., część B – 0-40 pkt.  

Egzamin uznaje się za zdany pod warunkiem uzyskania łącznie, z dwóch części egzaminu, 

minimum 50 punktów.  
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W ocenie uwzględniona zostanie zarówno merytoryczna zawartość wypowiedzi, jak i poziom 

sprawności komunikacyjnej kandydata w języku angielskim.  

Kandydaci, którzy zdali egzamin, przyjmowani będą na studia na podstawie rankingu wyników 

egzaminu w ramach limitu miejsc.”. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 prof. dr hab. Marek Bojarski 


