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UCHWAŁA Nr 45/2014 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 23 kwietnia 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 w załączniku nr 1 wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1) ustala się zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia w języku angielskim 

(3-letnie licencjackie) na kierunkach: 
- Antiquity and Archeology  
- Biotechnology 
- filologia, specjalność: Classics and European Identity 
- politologia, specjalność: Comparative Politics 

w brzmieniu: 

„Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
 posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej, 
 znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na 

poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL-550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage  
i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia 
wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem 
wykładowym w szkole średniej lub jest językiem ojczystym, 

 pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego.”; 
 

2) ustala się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia w języku angielskim 
(2-letnie magisterskie) na kierunkach: 
- ekonomia, specjalność: Master Managerial Economics  
- geografia, specjalność: Tourism 
- stosunki międzynarodowe, specjalność: Global Studies 

w brzmieniu: 

„Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
 posiadanie świadectwa ukończenia studiów pierwszego stopnia akredytowanej 

uczelni, 
 znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na 

poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL-550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage  
i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia 
wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem 
wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym, 

 pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego.”; 
 

3) zmienia się zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia w języku 
angielskim (3-letnie licencjackie) na kierunkach: 
- Chemistry  
- European Cultures 
- LL.B. International and European Law 

na zasady w brzmieniu: 

„Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
 posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej, 
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 znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na 
poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL-550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage  
i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia 
wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem 
wykładowym w szkole średniej lub jest językiem ojczystym, 

 pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego.”; 
 
4) zmienia się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia w języku angielskim 

(2-letnie magisterskie) na kierunku Cultural Communication na zasady w brzmieniu: 
 

„Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
 posiadanie świadectwa ukończenia studiów pierwszego stopnia akredytowanej 

uczelni, 
 znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na 

poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL-550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage  
i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia 
wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem 
wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym, 

 pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego.”; 
 
5) w zasadach rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia w języku angielskim  

(2-letnie magisterskie) dodaje się nazwy specjalności na kierunkach: 
- chemia: Advanced Inorganic Chemistry and Catalysis, Organic Chemistry  
- europeistyka: EU Regional Policy 
- politologia: Central and East European Studies, Democracy and Development in Europe 
  and Caucasus, Political Communication, Public Administration, Public Policy 
- socjologia: Intercultural Mediation 

i zmienia się zasady rekrutacji na zasady w brzmieniu: 

„Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
 posiadanie świadectwa ukończenia studiów pierwszego stopnia akredytowanej 

uczelni, 
 znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na 

poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL-550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage  
i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia 
wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem 
wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym, 

 pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego.”; 
 
6) zmienia się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie 

magisterskie) na kierunku socjologia na zasady w brzmieniu: 
 

„Do podjęcia studiów uprawnia dyplom licencjacki z socjologii lub innych niż socjologia 
nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych oraz dyplom 
kierunków: architektura, architektura krajobrazu, urbanistyka, architektura  
i urbanistyka, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, budownictwo, 
inżynieria środowiska, ochrona środowiska, gospodarka nieruchomościami, geografia. 
Podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca: 
 umiejętność konceptualizacji problematyki badawczej i argumentowania 

przyjmowanych tez (na podstawie przedstawionej do rozmowy pracy licencjackiej). 
Dla tych kandydatów, którzy tytuł licencjata uzyskali na podstawie egzaminu, a nie 
pracy dyplomowej, przewidziane są pytania w zakresie sposobów prowadzenia 
badań - 20 pkt., 

 poziom wiedzy i zainteresowania współczesnymi społecznymi problemami Polski  
i świata - 20 pkt., 

 predyspozycje do wykonywania zawodu socjologa, między innymi w zakresie 
umiejętności dostrzegania i formułowania problemów socjologicznych - 20 pkt. 

Na studia, w ramach ustalonego limitu miejsc, zostaną przyjęci kandydaci, którzy 
uzyskają największą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.”. 
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


