
   

 

UCHWAŁA Nr 52/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 marca 2013 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów  
w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014 
 
 
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr 40/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 maja 2012 r. 
w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim 
rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014 wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w załączniku nr 1 dodaje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia  

(2-letnie magisterskie) na kierunku biologia, specjalność: biologia lasu w brzmieniu: 
 

„O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia, 
drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich kierunku biologia, ochrona 
środowiska, leśnictwo oraz innych o zbliżonym obszarze kształcenia. Do postępowania 
rekrutacyjnego mogą przystąpić kandydaci posiadający średnią ocen ze studiów, 
wykazaną w suplemencie do dyplomu, nie niższą niż 3,2. O miejscu na liście 
rankingowej zadecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna 
oceniana jest w skali 0-5 punktów. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane 
jest uzyskanie minimum 2 punktów. W przypadku takiej samej punktacji z rozmowy 
kwalifikacyjnej, decyduje wyższa średnia ze studiów.  
 

Zagadnienia obowiązujące na rozmowie kwalifikacyjnej udostępnione są stronie 
Wydziału Nauk Biologicznych pod adresem: 

http://www.biologia.uni.wroc.pl/content/studia-ii-stopnia-magisterskie.”; 
 
2) w załączniku nr 2 uchyla się zasady rekrutacji na niestacjonarne (zaoczne) studia drugiego 

stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (dla 
absolwentów kierunku innego niż dziennikarstwo i komunikacja społeczna); 

 
3) w załączniku nr 3 uchyla się zasady rekrutacji na niestacjonarne (wieczorowe) studia 

drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku filologia, specjalność: filologia 
hiszpańska. 

 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 
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