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UCHWAŁA Nr 9/2014 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 stycznia 2014 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 uchwale 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) w załączniku nr 1: 

 
a) zastępuje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia w języku 

angielskim (2-letnie magisterskie) na kierunku chemia zasadami w brzmieniu: 
 
„Na studia drugiego stopnia przyjmowane są osoby po ukończeniu studiów pierwszego 
stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich następujących kierunków: 
chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia, 
farmacja, biologia z chemią, ochrona środowiska. Przyjęcie nastąpi na podstawie 
złożonych dokumentów.”, 
 

b) zastępuje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie 
licencjackie) na kierunku Chemistry zasadami w brzmieniu: 
 
„NOWA MATURA i STARA MATURA 
Przyjęcie nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.”, 

 
c) zastępuje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie 

magisterskie) na kierunku filologia, specjalność: filologia francuska zasadami w 
brzmieniu: 
 
„O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom licencjacki w 
zakresie filologii francuskiej. Kandydaci kwalifikowani będą na podstawie konkursu ocen 
(zgodnych ze skalą ocen obowiązującą na Uniwersytecie Wrocławskim) ze studiów. Lista 
rankingowa zostanie sporządzona według uzyskanego wyniku postępowania 
kwalifikacyjnego (W) obliczanego zgodnie ze wzorem: 
I.     W = 0,5 A + 0,5 B – dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kończących się 
egzaminem dyplomowym, gdzie:  

A – średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w 
ciągu całego okresu studiów, 
B – ocena z egzaminu dyplomowego; 

II. W = 0,5 A + 0,25 (B+C) – dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kończących  
się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym, gdzie:  

A – średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w 
ciągu całego okresu studiów, 
B – ocena z egzaminu dyplomowego, 
C – ocena pracy dyplomowej. 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) będzie podawany do dwóch miejsc po 
przecinku. 
Kandydaci zobowiązani są złożyć zaświadczenie o średniej arytmetycznej wszystkich 
ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, wydane przez 
uczelnię, w której ukończyli studia, jak również zaświadczenie o ocenach z egzaminu 
dyplomowego oraz pracy dyplomowej, jeżeli studia się nią kończyły. Kandydaci będą 
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przyjmowani według listy rankingowej w ramach określonych limitów. O ile 
przewidziany limit nie zostanie w powyższy sposób wypełniony, w dalszej kolejności 
przyjmowani będą absolwenci kierunku filologia. O miejscu na liście rankingowej 
zadecyduje ocena na dyplomie licencjackim. Od kandydatów nielegitymujących się 
dyplomem licencjata w zakresie filologii francuskiej wymagana będzie znajomość języka 
francuskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego), co weryfikować będzie rozmowa kwalifikacyjna dopuszczająca do 
dalszego postępowania rekrutacyjnego. Osoby posiadające DALF C1 zostaną 
dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego bez konieczności przystąpienia do 
sprawdzianu kompetencji językowych.”, 
 

d) zastępuje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie 
licencjackie) na kierunku filologia, specjalność: filologia germańska zasadami w 
brzmieniu: 
 
„NOWA MATURA 

 W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów 
maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli. 

 Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, 
pomnożony 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.                          
 

Przedmiot Współczynnik 
dla poziomu 

podstawowego  

Współczynnik 
dla poziomu 

rozszerzonego 

język niemiecki (pisemny)  0,5 1 

lub język inny niż język niemiecki (pisemny)   0,4 0,8 

język polski (pisemny) 0,25 0,5 

 
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 stycznia 2014 r. na stronie 
internetowej Wydziału. 
Kandydaci będą przyjmowani według listy rankingowej w ramach ustalonego limitu 
przyjęć. W wyniku postępowania rekrutacyjnego powstanie wspólna lista rankingowa 
dla kandydatów znających język niemiecki oraz dla kandydatów znających inny język 
nowożytny lub nie mających poświadczonej znajomości języka kierunkowego. 
Uwaga: przewiduje się utworzenie w ramach limitu przyjęć grupy liczącej minimum  
15 osób, dla kandydatów nie znających języka niemieckiego.”, 
 

e) zastępuje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie 
licencjackie) na kierunku filologia, specjalność: filologia hiszpańska zasadami w 
brzmieniu: 
 
„NOWA MATURA 

 W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów 
maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli. 

 Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, 
pomnożony 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. Jeśli 
kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, 
otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania 
rekrutacyjnego.                                                                                                                 
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Przedmiot Współczynnik 
dla poziomu 

podstawowego 

Współczynnik 
dla poziomu 

rozszerzonego 

język hiszpański (pisemny)  0,5  1 

lub język inny niż język hiszpański (pisemny)  0,4  0,8 

język polski (pisemny)  0,5  1 

dowolny przedmiot (pisemny), inny niż 
wymienione w tabeli 

 0,25  0,5 

 
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 stycznia 2014 r. na stronie 
internetowej Wydziału.”, 
 

f) zastępuje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie 
magisterskie) na kierunku muzykologia zasadami w brzmieniu: 
 
„O przyjęcie na studia mogą się starać absolwenci kierunku muzykologia, teoria muzyki, 
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, kulturoznawstwo, jazz i muzyka 
estradowa, pedagogika ze specjalnością edukacja przez sztukę oraz wszystkich 
wydziałów akademii muzycznych i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, 
wydziałów edukacji muzycznej oraz wydziałów edukacji artystycznej uniwersytetów, 
akademii i uczelni niepublicznych, którzy uzyskali dyplom co najmniej licencjacki. 
Podstawą przyjęcia będzie ranking ocen na dyplomie w ramach ustalonego limitu 
przyjęć.”; 

 
2) w załączniku nr 2 zastępuje się zasady rekrutacji na niestacjonarne (zaoczne) studia 

drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku chemia zasadami w brzmieniu: 
 

„Na studia drugiego stopnia przyjmowane są osoby po ukończeniu studiów pierwszego 
stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich następujących kierunków: chemia, 
technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia, farmacja, ochrona 
środowiska biologia, specjalność biologia z chemią. Przyjęcie na studia nastąpi na 
podstawie złożonych dokumentów.”. 

 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


