
1 
 

 

UCHWAŁA Nr 148/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów  
w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 
 
 
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 załączniku nr 1 do uchwały Nr 83/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie 
Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 wprowadza się poniższe 
zmiany: 
 

1) słowa: „Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne” zastępuje się słowami: 
„Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne”; 

 
2) zastępuje się zasady rekrutacji na Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne 

i Społeczne - studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) zasadami w brzmieniu: 
 

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

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

2. Pozostali kandydaci (posiadający dyplom licencjata, magistra, inżyniera 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: 
 bardzo dobry – 60 punktów, 
 dobry – 40 punktów, 
 dostateczny – 20 punktów. 

4. Kandydaci wymienieni w pkt. 2 z konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów oraz 
sprawdzianu predyspozycji (rozmowa kwalifikacyjna) 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: 
 bardzo dobry – 30 punktów, 
 dobry – 20 punktów, 
 dostateczny – 10 punktów. 

Zasada przeliczania ocen z rozmowy kwalifikacyjnej jest następująca: 
 bardzo dobry – 30 punktów, 
 dobry – 20 punktów, 
 dostateczny – 10 punktów, 
 niedostateczny – 0 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 
zastrzeżeniem, że oba tematy muszą dotyczyć innych zagadnień, niż praca licencjacka. 
Komisja kwalifikacyjna wybiera jeden z tematów. Dobór lektur, stanowiących punkt 
wyjścia do rozmowy z komisją kwalifikacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy 
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swoje propozycje przekazują drogą elektroniczną nie później niż na 14 dni przed 
wyznaczonym terminem rozmowy kwalifikacyjnej (kmishis@uni.wroc.pl).”. 

 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


